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ROL DE CATEGORIAS 

Rol de categorias que o Autor considera estratégicas à 

compreensão do seu trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais. 

Aborto 

É a interrupção do processo de gravidez, com a morte do feto1. 

Homicídio 

É a morte de um homem provocada por outro homem. É a eliminação da vida de 

uma pessoa praticada por outra2.  

Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio 

Induzir significa dar a idéia a quem não possui, inspirar, incutir. Portanto, nessa 

primeira conduta, o agente sugere ao suicida que dê fim à sua vida; instigar é 

fomentar uma idéia já existente. Trata-se, pois, do agente que estimula a idéia 

suicida que alguém anda manifestando; auxiliar é a forma mais concreta e ativa 

de agir, pois significa dar apoio material ao ato suicida3. 

Infanticídio  

Oscisão da vida do ser nascente ou do neonato, realizada pela própria mãe, que 

se encontra sob a influência do estado puerperal4. 

Tribunal do júri 

Órgão jurisdicional colegiado, heterogêneo e temporário, composto por um juiz 

togado, normalmente denominado juiz-presidente , e sete cidadãos escolhidos por 

                                            
1 DELMANTO. Celso. Código penal comentado. 6 ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 

2002, p. 128. 
2 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 6 ed. rev. e atual. v. 2. São Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 03. 
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral/parte especial. 2 ed. rev. 

atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 584. 
4 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 6 ed. rev. e atual. v. 2. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p. 99 



 

sorteio, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, como 

determina a Constituição Federal, no art. 5º, XXXVIII, onde também se inserem os 

princípios da plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos veredictos5. 

 

 

 

                                            
5 PEREIRA, José Ruy Borges. Tribunal do Júri: Crimes dolosos contra a vida. 2. Ed. rev. atual. 

ampl. Bauru: EDIPRO, 2000, p. 29. 
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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão da graduação do curso de 

direito visa trazer ao leitor uma abordagem sobre as principais mudanças 

ocorridas no procedimento do Tribunal do Júri, em razão da reforma processual 

penal introduzida pela Lei 11.689/08, iniciando-se com a apresentação das 

origens históricas do Tribunal do Júri, passando pela Grécia Antiga, Roma Antiga 

e Inglaterra até chegarmos à inclusão do tribunal popular no Brasil. A seguir, 

abordaremos os princípios constitucionais do tribunal do júri previstos no art. 5°, 

XXXVIII da Constituição, encerrando com a apresentação das principais 

alterações ocorridas no procedimento do Tribunal do Júri com a entrada em vigor 

da Lei 11.689/08. Foram parcialmente comprovadas as hipóteses levantadas na 

fase de pesquisa, ou seja, a reforma processual introduzida pela Lei 11.689/08 

trouxe mais celeridade ao procedimento de Júri, principalmente pela possibilidade 

da realização da instrução processual em único ato, todavia, por se tratar e 

processos complexos, que envolvem delitos dolosos contra a vida, nem sempre 

será possível a realização de uma só audiência para o término da instrução. 

Quanto ao questionamento feito acerca da obediência da reforma processual aos 

princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório, da mesma forma, foi 

parcialmente comprovada, eis que verificou-se que com relação à ampla defesa, 

no tribunal do júri, mais especificamente na fase do plenário, este princípio dá 

lugar ao princípio da plenitude de defesa, tendo em vista que o Conselho de 

Sentença não pode suprir eventuais defeitos ou omissões da defesa. Em relação 

ao princípio do contraditório, verificou-se que na fase de preparação para 

julgamento em plenário foi extinto o libelo crime acusatório, peça esta responsável 

por expor de forma detalhada o que seria abordada pela acusação em plenário, 

delimitando a atuação do órgão acusador, sendo que com a edição da novel legis 

é possível que a defesa sofra algumas surpresas em plenário com relação às 

teses de negativa de autoria e co-participação, caso não seja especificada qual a 

conduta do acusado na sentença de pronúncia. 

 



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto abordar as 

principais reformas introduzidas no procedimento do Tribunal do Júri com a 

edição da Lei 11.689/08. 

O seu objetivo é contextualizar o procedimento do Tribunal 

do Júri no ordenamento jurídico brasileiro, identificando pontos positivos e 

negativos da reforma. 

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando da origem 

histórica do Tribunal Popular, passando pela Grécia Antiga, Roma Antiga e 

Inglaterra, tendo como ponto de encerramento a evolução histórica no Brasil. 

No Capítulo 2, tratar-se-á dos princípios constitucionais do 

Tribunal do Júri consagrados na Constituição de 1988. 

No Capítulo 3, tratando das principais mudanças 

introduzidas pela Lei 11.689/09, identificando os pontos positivos e negativos da 

reforma. 

O presente trabalho se encerra com as Considerações 

Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da 

estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a evolução da 

sistemática do Tribunal do Júri no ordenamento jurídico brasileiro. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

A reforma processual introduzida pela Lei 11.689/08 trouxe 

mais celeridade ao procedimento do júri. 

A reforma processual contempla os princípios fundamentais 

da ampla defesa e do contraditório. 
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Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação6 foi utilizado o Método Indutivo7, na Fase de Tratamento de 

Dados o Método Cartesiano8, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente 

Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente9, da Categoria10, do Conceito Operacional11 e da Pesquisa 

Bibliográfica12.

                                            
6 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 

estabelecido[...]. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da 
pesquisa jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 101. 

7 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e 
Metodologia da pesquisa jurídica. p. 104. 

8 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 
Eduardo de oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 
22-26. 

9 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa 
jurídica. p. 62. 

10 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.”  PASOLD, 
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 31. 

11 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja 
aceita para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 45. 

12 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 239. 



CAPÍTULO 1  

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

1.1 TRIBUNAL DO JÚRI NA GRÉCIA ANTIGA 

Do latim jurare, fazer juramento, o Júri, em seus primórdios, 

era “o tribunal em que cidadãos, previamente alistados, sorteados e afinal 

escolhidos, em sua consciência e sob juramento, decidem de fato, sobre a 

culpabilidade dos acusados, na generalidade das infrações penais13”.  

Segundo alguns autores, suas origens remontam à Grécia 

antiga, onde eram sorteados cidadãos comuns com alguns pré-requisitos para 

que pudessem compor os tribunais populares. 

Sendo Atenas a capital da civilização helênica, notadamente 

por suas distinções em relação às demais Cidades-Estado gregas, no que se 

refere à filosofia, artes, dramaturgias e até mesmo pelos oradores, o direito 

ateniense era considerado o mais evoluído entre as demais cidades. 

Segundo Gilson Bonato foi na Grécia que os julgamentos 

começaram a ter forma de tribunal popular, senão vejamos: 

Na Grécia, a jurisdição era exercida por tribunais populares 
constituídos por um grande número de cidadãos. Os julgamentos 
eram levados a cabo ao ar livre, na praça pública. O povo 
participava no exercício da acusação e como julgador. 
Conseqüência do princípio da soberania popular, a acusação 
pertencia a todos os cidadãos. Havia dois processos: um público, 
semelhante ao atual processo penal, e outro privado, para delitos 

                                            
13 WHITAKER, Firmino. Jury, São Paulo: 1910, p. 1. 
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menos graves, correspondente mais aos princípios de direito 

civil14. 

Os tribunais atenienses eram responsáveis pelos 

julgamentos de várias espécies de litígios, os quais abrangiam o Direito Civil, 

Comercial e Penal. 

Eram esses tribunais que, sem dúvidas, colaboraram para 

organização das instituições da capital política e, contribuíram, ainda, para 

assegurar a soberania do povo e os direitos individuais. 

O Areópago, tribunal mais antigo de Atenas, além da 

atribuição de julgar as questões de direito, possuía, também características de 

conselho político, onde se definiam questões originariamente do poder legislativo 

e até mesmo do poder executivo. 

É o que ensina Mário Curtis Giordani: 

O Areópago, composto de ex-arcontes, o mais antigo tribunal de 
Atenas cuja criação se perde na tradição lendária (teria sido 
instituído por Atena para julgar Orestes) possuía, outrora, 
extensas, porém mal definidas atribuições: era, ao mesmo tempo, 
corte de justiça e conselho político. Inamovíveis e às vezes até 
mesmo irresponsáveis, os aeropagitas eram considerados 
autoridades divinas, onde deveriam agir como vigias da república 
e guardiães das leis julgando sobre todos os delitos15. 

A velha instituição concentrava os três poderes, executivo 

(porque vigiava os atos dos funcionários), o legislativo de certa forma (porque se 

arrogava o direito de interpretar as leis) e, por fim o judiciário (porque prolatava as 

sentenças). 

Como seus membros eram sorteados entre listas das 

classes mais ricas, o Aerópago revestia-se de caráter altamente aristocrático, o 

                                            
14 BONATO, Gilson. Devido processo legal e garantias processuais penais. Rio de Janeiro: 

Lumem Juris, 2003, p. 77-78. 
15 GIORDANI, Mário Curtis. História da Grécia: antiguidade clássica I. 5 ed. Petrópolis: Editora 

Vozes, 1992, p. 201. 
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que fazia com que nem sempre suas atividades se dessem de forma 

essencialmente democrática. 

É o que ensina Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy: 

Os membros do Areópago eram sorteados numa lista de 
quinhentos candidatos, pertencentes às duas primeiras classes 
sociais (pentacosimedinos e cavaleiros). O órgão era aristocrático. 
Seus membros eram vitalícios. O Areópago entrou em decadência 
a partir de 462 a. C., com as reformas de Efialtes, refletindo 

avanço da democracia em detrimento do regime aristocrático16 

Desta feita, acreditando-se que o funcionamento do 

Areópago fosse, certas vezes, um obstáculo para a ideal democracia, aos poucos 

foram lhe retirando todas as atribuições políticas e partes das atribuições 

judiciárias, restando apenas a jurisdição de crimes religiosos, de assassinatos 

premeditados e de administração de bens sagrados. 

As demais atribuições foram divididas em demais tribunais, 

dentre eles o Tribunal dos Heliastas que era o mais democrático e mais poderoso, 

na opinião de A. Croiset17.  

Na lição de Marcus Cláudio Acquaviva: 

Anualmente, eram sorteados seis mil jurados dentre cidadãos 
com, no mínimo, 30 anos de idade. Destes, eram selecionados 
cinco mil, os quais eram divididos em dez secções de quinhentos 
(ou quinhentos e um, para evitar a divisão igual de votos). Os mil 
cidadãos restantes permaneciam convocados como suplentes. Na 
verdade, era vastíssima a competência dos heliastas, pois incluía 
todas as causas de direito público e grande parte do direito 
privado18. 

Note-se que a competência dos heliastas foi desde sua 

instituição muito considerável, porquanto compreendia uma grande parte do 

                                            
16 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito grego e historiografia jurídica. Curitiba: Juruá, 

2003, p. 221. 
17 CROISET, A. As democracias antigas, Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 1923, p. 59 
18 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Tribunal do júri. São Paulo: Ícone, 1991, p. 17. 
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direito privado e todo o direito público. Tornou-se, porém, ainda mais extensa, de 

diversas maneiras, ora pelo apelo que permitia submeter aos heliastas muitas 

questões julgadas em primeira instância pelos arcontes, pelo Conselho dos 

Quinhentos ou por juízes, ora pela importância sempre crescente dos interesses 

de toda a espécie, particulares e públicos, nacionais e internacionais, que se 

debatiam nas causas submetidas aos heliastas. 

Sobre o tribunal dos heliastas Paul Harvey ensina que: 

Esse sistema judiciário apresentava ao mesmo tempo vantagens 
e desvantagens. Ele proporcionava um alto grau de segurança 
contra a injustiça, pois era impossível a intimidação e corrupção 
de um grande número de jurados, pelo fato de não se saber com 
antecedência quais seriam eles. Por outro lado, os membros 
desses júris eram muito suscetíveis a apelos emocionais, mais 
inclinados, portanto, a admitir alegações que não constituíram 
propriamente evidências e menos familiarizados com a lei que os 

juízes propriamente ditos19. 

Na esfera penal existiam, ainda, os tribunais dos Éfetas que 

era composto por cinqüenta membros que julgavam os casos de homicídio 

praticado em legítima defesa, o homicídio praticado pelo exilado em terras 

estrangeiras, entre outros. 

Havia, ainda, o Tribunal dos Onze que competia a guarda 

das prisões e a execução das sentenças capitais. Os membros deste tribunal 

podiam decretar prisões e julgar, conforme o caso, os criminosos de baixa 

condição financeira presos em flagrante delito. O tribunal dos onze era mais 

executor do que prolator de sentenças. 

Como na Grécia antiga não havia ainda a figura do 

Ministério Público ou do Promotor de Justiça, todo cidadão podia tomar a iniciativa 

de propor uma ação pública buscando reparar um prejuízo sofrido. 

                                            
19 HARVEY, Paul. Dicionário Oxford de literatura clássica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1987. Tradução de Mário da Gama Kury, p. 369. 
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Entretanto, para se evitar a proliferação de levianas 

acusações, eram impostas penas aos litigantes que desistissem ou não 

conseguissem provar seu direito. 

Segundo Giordani20, o acusador deveria assumir o risco de, 

no caso de desistência ou de não obtenção da quinta parte dos sufrágios, deveria 

pagar uma multa e perdia o direito de, futuramente, intentar outra ação pública.  

Ressalte-se que no caso das ações públicas, o denunciante 

de um delito recebia uma parte dos bens do denunciado caso esse fosse 

condenado, o que originou em Atenas uma verdadeira indústria de acusações. 

A reclamação do litigante, que hoje conhecemos por 

denúncia ou queixa, era dirigida ao Conselho ou Assembléia do tribunal 

competente para que desse prosseguimento ao feito designando dia e hora para 

o julgamento. 

Como em Atenas não existiam advogados, as partes eram 

consideradas capazes para defenderem seus interesses na justiça. 

Todavia, conforme leciona Giordani, aqueles que não 

confiassem nos próprios dotes intelectuais podiam recorrer a profissionais 

chamados logógrafos, que escreviam discursos para as partes21.  

Foram nos tribunais gregos que surgiram algumas 

características que perduraram até os tempos atuais na forma de realização do 

tribunal do júri, como os debates serem públicos, a delimitação de tempo para 

argumentação de cada uma das partes, o sorteio dos jurados apenas momentos 

antes do julgamento, a fim de se evitar corrupção, entre outras. 

Nas palavras de Giordani: 

                                            
20 GIORDANI, Mário Curtis. História da Grécia: antiguidade clássica I. 5 ed. Petrópolis: Editora 

Vozes, 1992, p. 201 
21 ______. História da Grécia: antiguidade clássica I. 5 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1992, p. 

201-202. 
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Durante o debate, os heliastas mantêm-se em silêncio. Findo 
aquele, o arauto convoca os jurados para a votação. Esta deve 
ser feita de acordo com a consciência de cada juiz, sem prévia 
consulta aos colegas. Cabe aqui uma interessante observação 
sobre a mentalidade dominante na justiça ateniense. Como esta é 
ministrada por um corpo de juízes que encarnam a soberania 
popular, existe uma certa confusão entre poder judiciário e 
legislativo: o juiz ateniense tem presente que alei não regula tudo 
(um artigo do juramento dos heliastas prevê especialmente a 
possibilidade de não existir lei para solucionar os casos em tela) e, 
assim, sabe que terá de resolver por si mesmo numerosos casos. 
Daí a importância do compromisso de decidir segundo sua 
consciência. E nessa decisão ele não está preso nem sequer ao 
determinismo da prova. O juiz ateniense goza de ampla liberdade.  

As sentenças prolatadas pelos heliastas não eram 

suscetíveis de apelação nem de cassação dado seu caráter de soberania. 

Julgados os feitos, o magistrado que presidia o tribunal 

remetia a ata de julgamento aos magistrados incumbidos da execução, por 

exemplo, os Onze. 

Entre as penas cominadas nos julgamentos de delitos pelos 

tribunais atenienses eram previstas penas de multa, confisco de bens, privação 

de direitos de cidadania, exílio e, em casos graves a morte. 

 

1.2 O TRIBUNAL DO JÚRI NA ROMA ANTIGA 

Para outros, entretanto, as sementes do Júri são 

encontradas no direito romano. 

O processo penal romano tratava-se de um sistema primitivo 

de características inquisitórias que aos poucos foi evoluindo para um sistema 

acusatório, que nunca perdeu seus traços, mesmo na fase de decadência do 

Império Romano. 
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Durante a Monarquia Romana (753 a.C a 509 a.C) já havia 

alguns resquícios de participação popular do povo nos julgamentos de crimes, 

entretanto foi com o surgimento da República em 509 a.C., mais precisamente 

com a promulgação da Lex Valeria de provocatione pelo novo regime republicano 

que, por sua vez, permitia que os condenados à morte pudessem apelar ao povo 

da pena aplicada. 

É o escólio de Bonato: 

Durante a Monarquia, Roma conheceu o sistema denominado 
cognitio, caracterizado pela possibilidade de apelação para o povo 
reunido em comício (sistema da provocatio ad populum) e que 
acabou evoluindo no sentido acusatório, principalmente com a Lex 
Valeria, do ano 509. A decisão final sobre o caso em julgamento 
era do povo, reunido numa assembléia, onde o magistrado que 
havia proferido a primeira decisão apresentava ao povo os 
elementos que havia colhido durante a instrução22. 

Nota-se que participação popular, embora limitada, pois 

havia um magistrado que presidia a instrução probatória, era de fundamental 

importância, notadamente porque decidiam sobre o direito de viver dos 

condenados. 

A fase de instrução era conhecida como inquisitio e, neste 

momento, não havia a participação do povo no julgamento, mas apenas do 

próprio julgador colhendo as provas necessárias, sendo que no caso de eventual 

condenação, caberia, então, às assembléias populares a decisão final (sistema da 

provocatio ad populum). 

Nesse contexto, colhe-se do ensinamento de José Antonio 

Barreiros: 

De facto, de acordo com esta lei, a última palavra sobre cada caso 
criminal, passaria a pertencer, não só ao magistrado sentenciador, 
mas ao próprio povo, reunido numa assembléia – curias, centurias 
e tribos – na qual o magistrado que proferira a sentença, assumia 

                                            
22 BONATO, Gilson. Devido processo legal e garantias processuais penais. Rio de Janeiro: 

Lumem Juris, 2003, p. 78. 
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o estatuto de parte acusadora, apresentando a esta os dados que 
obtivera mediante a inquisitio23.  

No entanto, convém esclarecer que tal participação popular 

era desempenhada apenas pela parte mais nobre da sociedade romana que, 

embora não tivesse relação alguma com o Estado, eram os detentores de riqueza 

e poder. 

Essas assembléias organizadas em cúrias, centúrias e tribos 

não possuíam apenas atribuições judiciárias, mas também legislativas e militares. 

Segundo a tradição romana, essas assembléias surgiram da 

divisão do povo feita pelo rei Sérvio Túlio, pela qual os que pagavam impostos e 

prestavam serviço militar se agrupavam em cinco classes, de acordo com seu 

patrimônio; e os que não possuíam bens para sustentar tais encargos eram 

colocados em classes inferiores. 

E sobre a divisão das assembléias, José Carlos Moreira 

Alves explica: 

Os comícios por centúrias se realizavam fora da cidade de Roma, 
no Campo de Marte, porque o povo, nessa reunião, votava 
armado. A votação se fazia por centúrias dentro das classes, que 
se manifestavam em ordem hierárquica: em primeiro lugar, as 18 
centúrias de cavaleiros que estavam acima das centúrias da 
primeira classe e fora delas; depois, estas; a seguir, as da 
segunda classe, e assim por diante até as da quinta. Como 
bastava que se alcançasse a maioria absoluta por centúrias (97, 
pois eram elas 193) para que esses comícios deliberassem, desde 
que as 18 centúrias de cavaleiros e as 80 primeira classe 
votassem no mesmo sentido, aquele quorum era atingido, e as 
demais classes deixavam de votar, por desnecessário. Ora, sendo 
as 18 centúrias de cavalaria e as 80 da primeira classe integradas 
pelos cidadãos mais ricos, e geralmente concordes por terem os 

                                            
23 BARREIROS, José Antonio. Processo penal. Coimbra: Livraria Almedina, 1981, p. 18. 
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mesmos interesses, os menos favorecidos raramente podiam 

influir nas deliberações desses comícios24. 

Por conseguinte, o sistema passou a evoluir, estabelecendo, 

pois, uma separação entre acusação e julgamento, confiando tais funções a 

partes diversas. 

Era o estabelecimento definitivo da função acusatória que 

provocou mudanças no sistema processual penal romano. Assim, no último 

século da República romana que durou até 27 a.C, foi que a função acusatória 

acabou se delineando mais fortemente onde havia funcionários próprios que 

sustentavam a acusação (acusator) perante as assembléias populares de 

julgamento, tal como os representantes do Ministério Público hoje em dia. 

A promoção processual passa a pertencer a um 

representante da coletividade e não ao magistrado, conforme expressa José 

Antonio Barreiros: 

Estabelecia-se, pois, aqui uma separação, ainda que incipiente, 
entre acusação e o julgamento, confiando-se a cada uma destas 
funções a uma entidade diferenciada. A verdadeira 
autonomização da função acusatória só viria, no entanto, a 
desenhar-se com clareza no último século da República romana, 
tendo então sido confiada a funcionários próprios que a 
sustentavam ante assembléias populares de julgamento, nas 
quais os debates eram públicos e orais25. 

Posteriormente, o sistema evoluiu, criando o julgamento 

colegiado, que era desempenhado por comissões, denominadas quaestiones. 

Essas comissões foram ganhando foros de permanência, apesar de terem sido 

criadas para julgar um caso específico, e sendo assim ganharam o titulo de 

quaestiones perpetuae, conforme Bonato26. 

                                            
24 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. v. 1. 7 ed. rev. e acrescentada. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999,p. 18. 
25 BARREIROS, José Antonio. Processo penal. Coimbra: Livraria Almedina, 1981, p. 18. 
26 BONATO, Gilson. Devido processo legal e garantias processuais penais. Rio de Janeiro: 

Lumem Juris, 2003, p. 79. 
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Nesse mesmo sentido contempla Barreiros: 

O sistema evoluiria, mais tarde, no sentido da colegialidade da 
função judicativa, que passou a ser cometida a comissões 
restritas de cidadãos (quaestiones) as quais, tendo sido 
inicialmente criadas para o conhecimento de certo processo 
específico (v. g. concussão cometida por funcionários, com dano 
público – v. Lex Calpurnia de repetundis de 149 a.C.), foram 
generalizando desde Caio Graco a Julio Cesar o seu âmbito de 
competência, de tal modo que fizeram caducar o antigo sistema 
comicial e ganharam foros de permanência, pelo que se ficaram 
denominado quaestinoes perpetutuae27. 

Essas comissões eram compostas por 450 cidadãos 

escolhidos anualmente pelo pretor – que as presidia – de entre os membros da 

ordem eqüestre (cavaleiros) ou primitivamente dos senadores.  

O colégio judicativo, para cada julgamento, estabelecia-se 

com 100 membros escolhidos pelo acusador e 50 escolhidos pelo acusado. 

Sobre a forma de realização dos julgamentos perante as 

quaestiones, Barreiros destaca: 

O cidadão apresentava ao pretor uma denúncia jurada, procedia 
às investigações necessárias para sustentar a acusação, que lhe 
competia. O pretor presidia o colégio judicativo, designando-se por 
tal quaesitor e intervinha nos debates, sem direito a voto28. 

José Lisboa da Gama Malcher acrescenta: 

O processo romano era eminentemente público, reunido o 
Tribunal no Forum, centro administrativo da cidade. O acusador 
dirigia-se ao pretor e pedia que admitisse a acusação; admitida, o 
acusador prestava caução, comprometendo-se até a sentença; 
após o que fazia a “nominis de latio” (fórmula em que declara o 
nome do acusado e qual seu crime) para que ocorresse a “libellum 
inscriptionis”. Depois de realizada a “inscriptionis” o pretor fazia a 
“deidictio” designando o dia em que todos (acusador, réu e 

                                            
27 BARREIROS, José Antonio. Processo penal. Coimbra: Livraria Almedina, 1981, p. 18. 
28 ______. Processo penal. Coimbra: Livraria Almedina, 1981, p. 19. 
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testemunha) deviam comparecer perante os juízes, decorrendo 
sempre um prazo de 10 a 30 dias entre um ato e outro. Neste 
prazo desenvolvia-se a “inquisitio”, ou seja, a investigação feita 
pelo acusador sob a fiscalização do acusado. Se o acusador não 
comparecesse no dia do julgamento, cancelava-se o nome do réu 
do rol dos culpados; se era o réu quem faltava era julgado à 
revelia; se o réu deixava Roma, os juízes aplicavam-lhe como 
pena a interdição da água e do fogo, sendo os fiadores 
processados. Os juízes eram escolhidos, a principio, “per 
editonem” (método segundo o qual o acusador indicava, da lista 
geral, o dobro dos juízes necessários, podendo o réu recusar a 
metade) e mais tarde, mediante sorteio (per sortitionem) com 
possibilidades de recusas peremptórias para o acusador e para o 
réu até formar-se o Tribunal, cujo número ia até 75 juízes29. 

E a seguir, Barreiros complementa que tal sistema tratava-se 

de um sistema acusatório puro, pois existe uma clara separação entre acusação, 

defesa e julgamento, além de outras características, que são essenciais àquele 

sistema, notadamente a publicidade, a oralidade e a igualdade entre o acusador e 

o réu, ambos perante um juiz imparcial30. 

Todavia, esse modelo de processamento passou por novas 

mudanças após o término da República em Roma, aproximadamente em 27 a.C. 

e início do Império Romano, onde os juízes passaram a concentrar mais poder, os 

direitos de acusação foram diminuídos, foi ampliada a possibilidade de 

instauração de procedimentos ex officio e a tortura passou a ser utilizada de 

forma generalizada, retomando, desta forma, o processo penal romano, 

características inquisitórias autocráticas. 

 

1.3 O TRIBUNAL DO JÚRI NA INGLATERRA 

 Por fim, outra corrente sustenta que o tribunal do Júri teria 

suas origens na Inglaterra, quando o Concílio de Latrão aboliu as ordálias e os 

                                            
29 MALCHER, José Lisboa da Gama. Manual de processo penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1999, p. 18. 
30 BARREIROS, José Antonio. Processo penal. Coimbra: Livraria Almedina, 1981, p. 19. 
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juízos de Deus. Entre os anglo-saxões, a instituição deixou profundas raízes, 

muito mais firmes do que aquelas firmadas no continente europeu. 

É o que observa José Frederico Marques: 

O Tribunal do Júri, na Inglaterra, guarda até hoje sua origem 
mística, e com seu funcionamento peculiar, difere grandemente 
dos sistemas dos demais países onde impera a tradição 
romanística, constituindo-se num instituto secular e florescente, 
cuja prática tem produzido os melhores efeitos31. 

No mesmo sentido André Tolemon complementa: 

Nascido na Inglaterra, depois que o Concílio de Latrão aboliu as 
ordálias e os juízos de Deus, ele guarda até hoje a sua origem 
mística, muito embora ao ser criada, retrata-se o espírito prático e 
clarividente dos anglo-saxões32. 

Crêem, portanto, alguns autores que a atual estrutura do 

Tribunal Popular surgiu na Inglaterra por volta do século XIII, muito embora já 

possuísse suas raízes na Grécia e Roma Antigas. 

Edgard Magalhães Noronha complementa que após a 

abolição das torturas na Inglaterra em face do convencionado no Concílio de 

Latrão em 1215, foi que surgiu o atual modelo do Júri. E, diante do grande poder 

que a religião exercia sobre a sociedade naquela época, com seus ritos e dogmas 

fazendo que o comportamento social fosse determinado pela fé exacerbada e um 

conjunto de tradições voltadas à prática do Cristianismo que desenvolveu-se o 

modelo de júri inglês, que pregava a convicção de que os doze jurados escolhidos 

para atuar no Tribunal Popular tinham referência com os doze apóstolos de Jesus 

Cristo, sendo que para atuarem como jurados teriam recebido a visita do Espírito 

                                            
31 MARQUES, José Frederico. O júri no direito brasileiro. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 

45/46. 
32 TOLEMON, Andre. Le progrès des institutions pénales. 1928, p. 154. 
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Santo que lhes proporcionou uma consciência pura e através da invocação divina 

mostrou-lhes a verdade infalível de Deus33. 

No mesmo sentido é o ensinamento de Vicente de Paula 

Azevedo citado por Marcus Cláudio Acquaviva: 

Entre essas crenças generalizadas ou superstições 
populares, havia a seguinte convicção: em lembrança dos 
doze apóstolos que haviam recebido a visita do Espírito 
Santo, quando doze homens de consciência pura se 
reuniam sob a invocação divina, a verdade infalivelmente se 
encontrava entre eles34. 

Desta forma, o Júri inglês teria grande vocação religiosa 

fazendo com que essa instituição fosse dotada de sabedoria divina, conforme 

observa-se na forma de juramento até mesmo nos dias de hoje. 

Da Inglaterra, passou a instituição para o continente 

Europeu, aparecendo na França com a Revolução de 1739, todavia, no decorrer 

dos tempos e transplante para outros lugares, o Júri foi tomando feições próprias, 

apresentando peculiaridades características e, conseqüentemente, diferenças 

marcantes nos diversos países. 

Assim, na França, na Itália e na Alemanha, o Tribunal do Júri 

logo seria substituído por outros órgãos enquanto na Inglaterra teria seu 

funcionamento peculiar mantido. 

 

1.4 O TRIBUNAL DO JÚRI NO BRASIL 

 

                                            
33 NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de direito processual penal. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 

1974, p. 222. 
34 AZEVEDO, Vicente de Paula, apud ACQUAVIVA, Tribunal do júri. São Paulo: Ícone, 1991, p. 

18. 
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No Brasil, foi a partir da chegada da Família Real 

Portuguesa, no Rio de Janeiro, que as instituições judiciárias começaram a tomar 

nova feição. Entre este período e a proclamação da Independência, em 1822, 

foram criados Tribunais de Apelação (Casas de Suplicação) e inúmeras 

comarcas, difundindo-se os Juízes de Fora e os Ouvidores de Comarca por todo 

o território brasileiro. 

Assim, quando se proclamou a independência, o Brasil já 

encontrou um sistema judiciário estabelecido, por todo o seu território, mais ou 

menos adequado as realidades do seu meio segundo as leis e os costumes 

vigentes àquela época. 

No Brasil, o Júri foi instituído pela Lei de 18 de junho de 

1822, que destinava-se, de início, o julgamento dos crimes de imprensa. 

Segundo Enéas Galvão o primeiro julgamento perante o 

tribunal do júri ocorrido no Brasil, foi no ano de 1825, em ação penal decorrente 

de carta injuriosa publicada com as iniciais R.P.B., no Diário Fluminense, injurias 

essas que visavam a pessoa de Francisco Alberto Ferreira de Aragão, na época 

ocupava o cargo de Intendente Geral de Polícia da Corte35. 

Quando Dom Pedro I outorgou a 1ª Constituição em 1824, 

reconheceu o Poder Judiciário como Poder Político, ao lado dos poderes 

Legislativo, Executivo e Moderador. Foi a primeira oportunidade em que 

reconheceu-se a independência do poder jurisdicional, bem como o principio da 

separação dos poderes como garantia da liberdade individual. 

A Constituição Política do Império, que foi promulgada em 

25 de março de 1824, ao dispor sobre o Poder Judiciário concebeu a constituição 

do Júri conforme observa-se do texto constitucional: 

Art. 151 – O Poder Judicial é independente e será composto de 
Juízes e Jurados, os quais terão lugar assim no cível como no 
crime, nos casos e pelo modo que Os Códigos determinarem. 

                                            
35 GALVÃO, Enéas, apud MARQUES, José Frederico. A Instituição do júri. Campinas: 

Bookseller, 1997, p. 37. 
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Art.152 – Os Jurados pronunciam sobre o fato e os Juízes aplicam 
a lei36. 

Na lição de José Frederico Marques, o Júri era composto de 

24 “Juízes de Fato”, cidadãos escolhidos “dentre homens bons, honrados, 

inteligentes e patriotas”, cabendo sua nomeação ao Corregedor e Ouvidores do 

crime, “nos casos ocorrentes e a requerimento do Procurador da Coroa e 

Fazenda, que será o Promotor e Fiscal de tais delitos37. 

Posteriormente, com a edição da Lei de 20 de setembro de 

1830, deu-se organização mais específica ao Tribunal do Júri, sendo que com a 

promulgação do Código de Processo Criminal de 1832, ampliou-se as atribuições 

do Júri. 

Candido de Oliveira Filho observa que tais ampliações da 

competência do Tribunal do Júri, não foram bem ponderadas pelo Legislador: 

Imitando as leis inglesas, norte-americanas e francesas, deu-se 
ao Júri atribuições amplíssimas, superiores ao grau de 
desenvolvimento da nação, que se constituía, esquecendo-se, 
assim, o Legislador de que as instituições judiciárias, para que 
tenham bom êxito, também exigem cultura, terreno e clima 
apropriados38. 

Segundo José Frederico Marques: 

Pelo sistema do Código de 1832, em cada distrito havia um juiz de 
paz, um escrivão, inspetores de quarteirão e oficiais de justiça; 
nos termos, um Conselho de Jurados, juiz municipal, promotor 
público, escrivão das execuções e oficiais de justiça; nas 
comarcas, um juiz de direito, ou mais, conforme a população39. 

                                            
36 BRASIL. Constituição Política do Império de 1824. Disponível em: 
˂http://WWW.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm˃. Acesso em: 10 de 
agosto de 2009.  

37 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 38. 
38 OLIVEIRA FILHO, Candido de, apud, MARQUES, José Frederico. A Instituição do júri. 

Campinas: Bookseller, 1997, p. 39.  
39 ______. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 39. 
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Dessa forma, segundo o Código de Processo Criminal de 

1832, havia dois Conselhos de Jurados que decidiam diversas causas criminais, 

sendo o primeiro conselho, ou Júri de acusação, composto de 23 jurados e o 

segundo, ou Júri de sentença, de doze. 

Podiam ser jurados os que podiam ser eleitores, sendo 

excluídos os senadores, deputados, conselheiros e ministros de Estado, bispos, 

magistrados, oficiais de justiça, juízes eclesiásticos, vigários, presidentes, 

secretários dos governos das províncias, comandantes das armas e dos corpos 

de primeira linha. 

Sobre a seleção dos jurados, Marques leciona: 

A lista dos cidadãos aptos para serem jurados era feita, em cada 
distrito, por uma junta, composta do juiz de paz, do pároco e do 
presidente da câmara municipal, ou, na falta deste, de um 
vereador, ou de “um homem bom”, nomeado por aqueles. A lista 
devia ser afixada à porta da paróquia, ou publicada na imprensa 
onde a houvesse, remetendo-se uma cópia as câmaras 
municipais e ficando outra em poder do juiz, para revisão a ser 
procedida no dia primeiro de janeiro de cada ano, pelo mesmo 
processo. Na revisão, seriam incluídas as pessoas omitidas e as 
que tivessem adquirido a qualidade de eleitor, eliminando-se os 
falecidos, os que tivessem perdido a qualidade de eleitor e os que 
tivessem mudado de distrito40. 

Dessa lista, as câmaras municipais, os juízes de paz e os 

párocos formavam uma lista geral onde eram excluídos os que notoriamente não 

gozassem de conceito público, por falta de inteligência, integridade e bons 

costumes. 

Ato contínuo, os interessados podiam reclamar por terem 

sido inscritos ou omitidos da lista, sendo o dever das câmaras corrigi-la, 

eliminando ou escrevendo seus nomes. Definida a lista e após quinze dias de sua 

publicação, as câmaras municipais transcreviam o nome dos alistados em 

pequenas cédulas, de igual tamanho, que eram conferidas pelo promotor de 

                                            
40 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 40. 
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justiça e depositadas em uma urna, enquanto o secretário da câmara lia os 

nomes contidos na lista. A urna era conservada na sala das seções depois de 

fechada com duas chaves diversas, ficando uma com o presidente da câmara e a 

outra com o promotor41. 

Após, com a promulgação da Lei 261, de 3 de dezembro de 

1841, e o Regulamento n. 120, de 31 de janeiro de 1842, obteve-se profundas 

modificações na organização judiciária e também na instituição do Júri. 

Extinguiu-se o júri de acusação e foram criados cargos para 

suprir as atribuições deste. 

É o que ensina Marques: 

Criou-se o cargo de Chefe de Polícia no município da Corte e em 
cada Província, criando-se outrossim os cargos de Delegados e 
Subdelegados Distritais. O primeiro era ocupado por um 
Desembargador ou um Juiz de Direito, os dois últimos por 
quaisquer juízes e cidadãos. As atribuições até então conferidas 
aos juízes de paz, passaram a ser exercidas pelas aludidas 
autoridades, nos seus respectivos distritos. Assim, os Chefes de 
Polícia, como os Delegados e Subdelegados, além de funções 
policiais, tinham função judiciária. Os juízes municipais eram 
nomeados pelo Imperador, por 4 anos, dentre os bacharéis de 
direito com um ano de prática no foro, pelo menos, podendo ser 
removidos. No entanto, o Governo, na Corte, e os Presidentes, 
nas Províncias, podiam nomear, por 4 anos, “seis cidadãos 
notáveis do lugar, pela sua fortuna, inteligência e boa conduta, 
para substituírem os juízes municipais”, segundo a ordem em que 
estivem seus nomes42. 

Havia, então, acúmulo de funções por parte dos ocupantes 

dos novos cargos, pois além das atribuições de polícia judiciária, na fase de 

formação da culpa, faziam as vezes de autoridade judicante, sendo que proferiam 

inclusive, a sentença de pronúncia, sendo esta, posteriormente, confirmada pelos 

juízes municipais. 

                                            
41 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 41. 
42 ______. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 42. 
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A lista com o nome de jurados passou a ser organizada 

pelos Delegados de Polícia, que a remetiam aos juízes de direito, competindo a 

uma junta composta deste, do promotor e do presidente da câmara municipal, 

conhecer das reclamações e fazer a lista geral de jurados. 

Cabia a tal junta, depositar o nome dos jurados na urna que 

seria fechada com três chaves diversas, ficando uma em poder de cada membro 

da junta. 

A Lei n. 2.033, de 20 de setembro de 1871, regulamentada 

pelo Decreto n. 4.824, de 22 de novembro do mesmo ano, fez novas alteração na 

legislação judiciária do país. 

Foram extintas as atribuições dos chefes de polícia, 

delegados e subdelegados, para formação da culpa e pronúncia nos crimes 

comuns, ressalvada, apenas a do chefe de polícia na hipótese de crime de 

excepcional gravidade, ou quando no crime estivesse envolvida pessoa cuja 

influência pudesse prejudicar a ação da justiça. As pronúncias passaram a ser 

competência dos juízes de direito. 

A seguir, com a proclamação da República, o Tribunal do 

Júri foi mantido sendo criado, ainda, o Júri Federal, por meio do Decreto 848, de 

1890, cuja influência decorre da experiência norte americana que previa no texto 

constitucional republicano daquele país. 

Na expressão de J. C. Mendes de Almeida: 

O Júri de sentença federal, segundo o Decreto federal 848, de 11 
de outubro de 1890, era também composto de 12 juízes de fato, 
sorteados dentre 36 cidadãos do corpo de jurados estadual (arts. 
71 e 94) da comarca. Formavam a culpa os juízes seccionais e, 
mais tarde, pelo Decreto federal n. 1.420, de 21 de fevereiro de 
1891, os juízes substitutos. Estavam afastados da competência do 
Júri os processos e julgamentos de crimes políticos43. 

                                            
43 ALMEIDA, J.C. Mendes de, apud, MARQUES, José Frederico. A Instituição do júri. Campinas: 

Bookseller, 1997, p. 46. 
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Convém esclarecer que embora a permanência do Tribunal 

do Júri na Constituição Federal de 1891 tenha sido amplamente discutida e 

debatida pelos principais juristas da época, pois alguns defendiam a supressão 

dessa instituição, a verdade é que foi mantida na Constituição Republicana, 

conforme extrai-se do art. 72, § 31: 

Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

(...) 

§ 31 – É mantida a instituição do júri44. 

Nota-se, portanto, que apesar das acaloradas discussões 

acerca da manutenção do Tribunal Popular na primeira Constituição Republicana, 

a instituição foi inserida justamente no capítulo dos direitos e garantias individuais. 

Com a promulgação da Constituição de 1934, o júri foi 

novamente reconhecido como instituição do Poder Judiciário, todavia, alterou-se 

em parte o antigo texto, não só o colocando fora dos direitos e garantias 

individuais, como também ampliando-lhe os dizeres. 

No capítulo que tratava do Poder Judiciário estava inserido o 

júri da seguinte forma: 

“Art. 72. É mantida a instituição do júri, com a organização e 

as atribuições que lhe der a lei” 45. 

A partir daí, surgiram muitos debates sobre a necessidade 

de manutenção do tribunal popular no Brasil. Na Constituição de 1937, nada se 

                                            
44 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Disponível em: 
˂http://WWW.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm˃. Acesso em: 13 de 
agosto de 2009. 

45 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Disponível em: 
˂http://WWW.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm˃. Acesso em: 13 de 
agosto de 2009. 
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dizia sobre o Júri, até que o Decreto-lei 167, de 1938, confirmou a permanência 

da instituição no ordenamento jurídico brasileiro, todavia sem soberania. 

Sobre tal período Edgard Magalhães Noronha comenta: 

Os desmandos e a ineficiência cada vez mais à mostra levaram o 
governo ditatorial a baixar o Decreto 167, de 5 de janeiro de 1938, 
que permitia aos Tribunais de Justiça a reforma pelo mérito das 
decisões proferidas pelo Júri. Foi medida acertada: jamais vimos 
uma reforma proferida pelo Tribunal deste Estado que não fosse 
de justiça ou calcada na prova dos autos46. 

E comentando sobre o Decreto 167, Edgard Moura 

Bitencourt, citado por José Frederico Marques, leciona: 

Nos meios forenses houve muita grita contra a inovação. Alegou-
se que o Decreto-lei n. 167, o que fez, “regulando a instituição do 
Júri, foi praticamente abolir o júri”. Outros, embora, não 
condenassem a reforma à vida, viam nela “a morte virtual do 
instituto do Tribunal dos Jurados”. E isto sem falar nos que 
atribuíam a lei ao caráter antidemocrático do novo regime. Vozes, 
entretanto, não faltaram, para elogiar a inovação, nela enxergando 
um meio eficacíssimo de coibir os abusos do Tribunal do Júri47. 

Com o advento da Constituição de 1946, o Júri foi 

ressuscitado no texto constitucional, sendo reinserido no capítulo dos direitos e 

garantias individuais, o que demonstrou uma verdadeira intenção de promover 

uma luta contra o autoritarismo. 

Previa o art. 141, § 28, da Constituição Federal de 1946: 

Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos seguintes termos: 

                                            
46 NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de direito processual penal. 27 ed. atual. por 

Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 319. 
47 BITENCOURT, Edgard Moura, apud, MARQUES, José Frederico. A Instituição do júri. 

Campinas: Bookseller, 1997, p. 51-52. 
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(...) 

§ 28 – É mantida a instituição do júri, com a organização que lhe 
der a lei, contanto que seja sempre ímpar o número de seus 
membros e garantido o sigilo das votações, a plenitude de defesa 
do réu e a soberania dos veredictos. Será obrigatoriamente da sua 
competência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida48.  

José Frederico Marques complementa: 

Os constituintes de 1946, segundo já declaramos, quiseram 
restaurar a soberania do júri e manter este tribunal, impelidos 
pelos mais puros e sinceros ideais democráticos. A participação 
popular nos julgamentos criminais, eis o grande ideal que os 
inspirou49. 

Guilherme de Souza Nucci citando Victor Nunes Leal 

acrescenta: 

A Constituição de 1946 ressuscitou o Tribunal Popular no seu 
texto, reinserindo no capítulo dos direitos e garantias individuais 
como se fosse uma autêntica bandeira na luta contra o 
autoritarismo, embora as razões desse retorno tivessem ocorrido 
por conta do poder de pressão do coronelismo, interessado em 
garantir a subsistência de um órgão judiciário que pudesse 
absolver seus capangas50. 

A Constituição de 1967, já durante o regime militar, manteve 

a previsão do tribunal popular com competência de julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida, assegurado no texto constitucional  a soberania do tribunal 

popular e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

O art. 150, § 18, da Constituição de 1967, estabelecia: 

                                            
48 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Disponível em: 
˂http://WWW.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm˃. Acesso em: 18 de 
agosto de 2009. 

49 MARQUES, José Frederico. A Instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 54. 
50 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 

p. 43. 
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Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

§ 18 – São mantidas a instituição e a soberania do júri, que terá 
competência no julgamento dos crimes dolosos contra a vida51. 

Já a emenda Constitucional de 1969 (art. 153, § 18) 

manteve a instituição do júri que tinha competência no julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida, todavia, sem serem assegurados os princípios basilares 

para soberania do júri em razão da ditadura militar, ou seja, a soberania, o sigilo 

das votações e a plenitude de defesa. 

Segundo Edgard Magalhães Noronha, como não se repetiu 

o princípio da soberania, limitando-se o dispositivo a aludir à competência, 

entendeu-se que a soberania fora extinta. Todavia, como a matéria deveria ser 

regulada por lei ordinária, que nunca foi votada, o júri continuou sendo soberano 

por falta de lei complementar regulamentadora52. 

Com o término da ditadura militar, o tribunal do júri retornou 

com toda força na Constituição de 1988 assegurando os princípios que eram 

previstos na Constituição de 1946, quais sejam, sigilo das votações, plenitude de 

defesa, soberania dos veredictos e competência para julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida. 

Acerca da instituição do júri na Constituição de 1988, Nucci 

destaca: 

Devemos, no entanto, frisar que a reinserção, na Constituição de 
1988, dos mesmos princípios constitucionais (com algumas 

                                            
51 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 
˂http://WWW.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm˃. Acesso em: 20 de 
agosto de 2009. 

52 NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de direito processual penal. 27 ed. atual. por 
Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 320. 
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poucas alterações) da Constituição de 1946, não foi fruto de um 
estudo minucioso, nem mesmo de necessidade premente. A 
situação equipara-se ao seguinte: se a democrática Constituição 
de 1946 assim visualizava-se o júri, passada a época da ditadura 
militar (1964 a 1985), mais que natural seria a volta ao status quo 

ante53. 

Assim, foi promovida a instituição do Tribunal do Júri nas 

Constituições Brasileiras, que por vezes tida como liberal e outrora foi suprimida a 

soberania, notadamente nos regimes autoritários. 

 

                                            
53 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 

p. 44. 



CAPÍTULO 2  

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI 

O júri encontra-se previsto dentre os direitos e garantias 

individuais (CRFB, art. 5°, XXXVIII), assim descrito: 

Art. 5°. (...) 

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização 
que lhe der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida54; 

Trata-se, portanto de princípios explícitos no texto 

constitucional. 

 

2.1 PLENITUDE DE DEFESA 

No cenário do Tribunal do Júri o legislador constitucional 

teve maior cautela ao assegurar ao acusado a plenitude de defesa, diversamente 

do princípio da ampla defesa prevista no art. 5°, inciso LV da CRFB/1988 e no 

Código de Processo Penal . 

                                            
54 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
˂http://WWW.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm˃. Acesso em: 21 de agosto 
de 2009.  
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Desse modo, impende ressaltar que o princípio da plenitude 

da defesa diferencia-se do princípio da ampla defesa, segundo alguns autores, 

pois o primeiro trata-se de uma defesa mais completa e prefeita, enquanto que o 

segundo trata-se de defesa em sentido extenso. 

Nesse sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci: 

Amplo é algo vasto, largo, copioso, enquanto pleno equivale a 
completo, perfeito, absoluto. Somente por esse lado já se pode 
visualizar a intencional diferenciação dos termos. E, ainda que não 
tenha sido proposital, ao menos foi provisional55. 

Sustenta referido autor que embora haja doutrinadores que 

entendam que são equivalentes as expressões ampla e plenitude, uma vez que o 

constituinte de 1988 teria apenas repetido a expressão plenitude já constante na 

Constituição de 1946, há significativa diferença entre elas. 

Em sentido idêntico está a lição de Antônio Scarance 

Fernandes: 

Quis o legislador constituinte, além da ampla defesa geral de 
todos os acusados, assegurar ao acusado do júri mais, ou seja, a 
defesa plena, levando em conta principalmente o fato de que, 
diferentemente das decisões judiciais nos processos em geral, a 
decisão dos jurados não é motivada. Pode o juiz, no seu 
julgamento, de ofício, admitir em favor do acusado tese não 
apresentada pela defesa, mas os jurados não podem. Assim, há 
que se exigir mais do advogado no júri, daí a necessidade de que 
se garante ao acusado a plenitude de defesa, ou seja, uma defesa 
completa. Trata-se de garantia especial a que aplica à fase do 
plenário56. 

Seguindo nesse entendimento Fernando Capez explica que 

a plenitude de defesa implica no exercício da defesa em um grau ainda maior do 

que a ampla defesa, senão vejamos: 

                                            
55 NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 

p. 25. 
56 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3 ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 170. 
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Defesa plena, sem dúvida, é uma expressão mais intensa e mais 
abrangente do que defesa ampla. Compreende dois aspectos: 
primeiro, o pleno exercício da defesa técnica, por parte do 
profissional habilitado, o qual não precisará restringir-se a uma 
atuação exclusivamente técnica, podendo também servir-se de 
argumentação extrajurídica, invocando razões de ordem social, 
emocional de política criminal, etc. esta defesa deve ser 
fiscalizada pelo juiz-presidente, o qual poderá até dissolver o 
conselho de sentença e declarar o réu indefeso, quando entender 
ineficiente a atuação do defensor57. 

Seria, portanto, o princípio da plenitude de defesa uma 

garantia mais completa em favor do acusado do que a ampla defesa destinado a 

todos os acusados. 

No caminho dos que entendem que trata-se de sinonímia as 

expressões plenitude e ampla defesa, está Alberto Silva Franco que explica: 

Quando o legislador constitucional, no inciso LV do art. 5° da CF, 
assegurou aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes, não teve a intenção de 
desquiparar a defesa em processo comum da defesa no processo 
dos crimes de competência do júri para efeito de conceder, neste, 
uma garantia adicional58. 

No entanto, prevalece o entendimento de que o conceito de 

plenitude adotado perante o tribunal do júri supera a ampla defesa adotada no 

procedimento comum, a uma porque considera-se esta última uma espécie de 

defesa genérica e, além disso, enquanto nos procedimentos comum o magistrado 

mesmo verificando que o acusado não restou devidamente defendido por seu 

defensor, deve, com fundamento na economia e celeridade processual, absolver 

o réu, sem a necessidade de declarar o réu indefeso. Trata-se de poder 

deliberativo do juiz que o pode fazer de ofício. 

                                            
57 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 12 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 

602. 
58 FRANCO, Alberto Silva. Código de processo penal e sua interpretação jurisprudencial. 2 

ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 591. 
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O que se busca aos acusados, em tese, é mais aberta 

possibilidade de defesa, valando-se dos instrumentos e recursos previstos na 

legislação e evitando-se de qualquer forma o cerceamento de defesa. Porém, 

perante o tribunal do júri, exige-se a defesa perfeita, dentro, é claro, das 

limitações naturais de todos59. 

Perante o tribunal do júri a defesa ineficiente não pode ser 

suprida pelos juízes leigos, sendo que uma eventual sustentação divorciada das 

provas existentes nos autos por parte do defensor incorrerá, não raro, na 

condenação do acusado. 

Assim, aquela atuação regular do procedimento comum não 

é cabível no plenário do júri, pois coloca em risco a liberdade do réu. 

Outro fato que sustenta a plenitude de defesa no 

procedimento do júri é o fato de que o magistrado que julga no processo comum 

fundamente suas decisões, expondo, de forma clara, as razões que o levaram a 

absolver ou condenar o acusado. 

Já no tribunal popular, essa fundamentação não ocorre, 

sendo que os jurados apenas decidem pela condenação ou não, sem se ater a 

qualquer fundamentação, o que torna ainda mais imperativa a defesa plena ao 

acusado. 

 

2.2 SIGILO DAS VOTAÇÕES  

Outro princípio constitucional que deve ser observado no 

Tribunal do Júri é do sigilo nas votações. 

Tal princípio decorre de premissa de que os jurados devem 

ser livres e isentos para proferir suas decisões. 

                                            
59 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 

p. 25. 
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Há que se ressaltar que tal princípio não deve ser 

confundido com o sigilo do voto, ou seja, quando o jurado deposita na urna as 

cédulas que respondem aos quesitos formulados pelo magistrado, mas sim o 

próprio ato da votação e resposta a todos os quesitos do Juiz presidente. 

Isso se deve ao fato de que os jurados devem estar 

tranqüilos para proferir o veredicto, longe de eventuais pressões exercidas pelos 

presentes no tribunal, uma vez que é possível a manifestação de populares 

presentes na sessão de julgamento a fim de intimidar o Conselho de Sentença. 

Assim, para evitar-se uma invasão no convencimento dos 

jurados é que o Juiz presidente determina que todos se dirijam para a sala 

secreta a fim de que os jurados respondam aos quesitos formulados pelo 

magistrado. 

Ressalte-se que na ausência da sala especial ou secreta, o 

Juiz presidente determinará que o plenário seja esvaziado, permanecendo 

apenas as pessoas previstas no caput do art. 485 do Código de Processo Penal, 

quais sejam: os jurados, o representante do Ministério Público, o assistente de 

acusação, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão, o oficial de justiça e o 

próprio magistrado. 

E em que pesem os argumentos de alguns autores de que o 

sigilo das votações se contrapõe ao princípio constitucional da publicidade 

previsto no art. 5°, LX e art. 93, IX da CRFB/88, tal fato não merece guarida já que 

o sigilo das votações, igualmente, decorre de preceito constitucional, bem assim a 

necessidade de limitação de publicidade de alguns atos processuais também é 

prevista na Carta Magna quando a defesa da intimidade ou o interesse social ou 

público assim exigirem. 

Nesse contexto colaciona-se a lição de Hermínio Alberto 

Marques Porto: 

Tais cautelas da lei visam a assegurar aos jurados a livre 
formação de sua convicção e a livre manifestação de suas 
conclusões, afastando-se quaisquer circunstâncias que possam 
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ser entendidas, pelos julgadores leigos, como fontes de 
constrangimento. Relevante é o interesse em resguardar a 
formação e a exteriorização da decisão60. 

No mesmo sentido Fernando Capez cita: 

O sigilo nas votações é principio informador especifico do Júri, a 
ele não se aplicando o disposto no art. 93, IX, da CF, que trata do 
princípio da publicidade das decisões do Poder Judiciário. Assim, 
conforme já decidiu o STF, não existe inconstitucionalidade 
alguma nos dispositivos que tratam da sala secreta (arts. 476, 480 
e 481). Quando a decisão se dá por unanimidade de votos, 
quebra-se esse sigilo, pois todos sabem que os sete jurados 
votaram naquele sentido. Por esta razão, há quem sustente deva 
a votação do quesito ser interrompida assim que surgir o quarto 
voto idêntico (sendo apenas sete jurados, não haveria como ser 
modificado o destino daquele quesito) 61. 

Assim, o sigilo das votações no Tribunal do Júri é 

fundamental para proporcionar aos jurados a segurança necessária a fim de que 

profiram suas decisões de forma imparcial e isentas. 

 

2.3 SOBERANIA DOS VEREDICTOS 

No âmbito do tribunal do júri, a soberania dos veredictos é 

entendida como a última palavra, não podendo ser contestada, quanto ao mérito, 

nem ao menos por um tribunal togado. Trata-se, portanto, da supremacia da 

vontade do povo. 

Todavia, tal princípio é bastante discutido por parte da 

doutrina e até mesmo pela jurisprudência que entendem que os jurados podem 

cometer erros, principalmente por sua falta de conhecimento da lei e da 

jurisprudência. 
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No entanto, o tribunal do júri é instituído para que o acusado 

seja julgado por seus pares, conforme suas consciências e não conforme seus 

entendimentos jurídicos, senão seria muito mais conveniente submeter o réu do 

tribunal do júri a julgamento perante um juiz togado. 

Sobre a soberania dos veredictos no tribunal do júri, Julio 

Fabbrini Mirabete, comenta: 

A soberania dos vereditos dos jurados, afirmada pela Carta 
Política, não exclui a recorribilidade de suas decisões, sendo 
assegurada com a devolução dos autos ao Tribunal do Júri para 
que profira novo julgamento, se caçada a decisão recorrida pelo 
principio do duplo grau de jurisdição. Também não fere o referido 
princípio a possibilidade a revisão criminal do julgado do Júri, a 
comutação de penas, etc. Ainda que se altere a decisão sobre o 
mérito da causa, é admissível que se o faça em favor do 
condenado, mesmo porque a soberania dos vereditos é uma 
“garantia constitucional individual” e a reforma ou alteração da 
decisão em beneficio do condenado não lhe lesa qualquer direito, 
ao contrario, o beneficia62. 

Frise-se que na hipótese de um eventual erro judiciário, 

basta-se remeter o processo a novo julgamento pelo Tribunal Popular. E na 

hipótese de o Conselho de Sentença não ter avaliado de forma correta a prova 

que lhe foi apresentada no plenário, cabe ao tribunal de apelação submeter o 

caso a novo julgamento, bem como numa eventual existência de prova inédita. 

Assim, a corrente majoritária sustenta que se a participação 

popular no Judiciário, por meio do Tribunal do Júri é vista como autêntico 

exercício da democracia e exercício da cidadania, não é possível que o veredicto 

dos cidadãos seja revertido por meio de apelação ou revisão criminal. 

Apoiando-se neste entendimento, Guilherme de Souza Nucci 

sustenta: 

Não é possível que, sob qualquer pretexto, cortes togadas 
invadam o mérito do veredicto, substituindo-o. Quando – e se – 

                                            
62 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 12 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2008, p. 483. 
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houver erro judiciário, basta remeter o caso a novo julgamento 
pelo Tribunal Popular. Porém, em hipótese alguma, pode-se 
invalidar o veredicto, proferindo outro, quanto ao mérito63. 

Segundo Ricardo Vital de Almeida, patrimônio da cidadania 

e garantia fundamental, a soberania plena dos veredictos do Júri está acima de 

quaisquer pretensas justificativas que possam permitir sua negação64. 

E apontando para a possibilidade de ver deferida revisão 

criminal de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, Norberto Avena 

oportunamente elucida: 

Concordamos, enfim, que é necessário aceitar o cabimento da 
revisão criminal contra decisões condenatórias proferidas em sede 
de júri popular, acreditando, porém, que a solução, no caso de 
procedência, deverá ser a submissão do acusado a novo 
julgamento, por simetria ao que ocorre com as apelações 
fulcradas na nulidade (art. 593, III, “a”, do CPP) e na decisão de 
jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 
“d”, e § 3°, do CPP). Neste sentido, a propósito, já se pronunciou 
o Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que “seguindo a exegese 
da melhor doutrina, o reconhecimento pelo Tribunal a quo de que 
a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, 
ainda que em sede revisional, não tem o condão de transferir 
àquela Corte a competência meritória constitucionalmente prevista 
como sendo do Tribunal do Júri. Portanto, cabe ao tribunal, 
mesmo em sede de revisão criminal, somente a determinação de 
que o paciente seja submetido a novo julgamento” (HC 19.419/DF, 
5ª Turma) 65. 

Portanto, tendo a Constituição Federal outorgado ao 

Tribunal Popular a última palavra nos casos de crimes dolosos contra a vida, a 

vontade popular deve ser acatada como forma de valorizar a democracia. 

Nesse norte Guilherme de Souza Nucci nos ensina: 

                                            
63 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 

p. 32. 
64 ALMEIDA. Ricardo Vital de apud NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 33. 
65 AVENA, Norberto. Processo penal esquematizado. São Paulo: Método, 2009, p. 1.165. 
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Não fosse assim, a democracia sucumbiria. Imagine-se o Tribunal 
Eleitoral julgando se o povo escolheu bem ou mal o candidato 
eleito a Prefeito, Governador ou Presidente da República? Seria 
consagrar uma inversão de valores inaceitável. Soberania é termo 
forte e valoroso. Precisa ser respeitado na sua integralidade66. 

Destarte, não se discute aqui a infalibilidade dos veredictos, 

pois é perfeitamente aceitável que o tribunal popular erre nos seus veredictos, 

mas nem por isso deve ser afastada soberania de que estão investidos. 

 

2.4 COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS 

CONTRA A VIDA 

Por fim, o último princípio constitucional previsto no inciso 

XXXVIII do art. 5° da CRFB é o de assegurar a competência para julgar os crimes 

dolosos contra a vida. 

Todavia, não é caso de competência fixa, ou seja, ao 

tribunal popular cabe também o julgamento dos crimes conexos ao crime doloso 

contra a vida. 

Afora isso, convém repisar que é possível ao legislador 

constituinte reformador ampliar a competência do Tribunal Popular, porquanto o 

que está assegurada é a competência mínima dos crimes dolosos contra a vida, 

evitando seu esvaziamento, não havendo problema algum no caso de tal 

competência ser ampliada para outros delitos. 

A cláusula pétrea, no direito brasileiro, impossível de ser 

mudada pelo Poder Constituinte Reformador (ou Derivado), não sofre nenhum 

abalo caso a competência do júri seja ampliada, pois sua missão é impedir 

justamente o seu esvaziamento67. 

                                            
66 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 

p. 33. 
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Historicamente a fixação da competência do tribunal do júri 

para julgamento dos crimes dolosos contra a vida se deve ao fato de que o 

legislador tenha escolhido tais crimes para serem inseridos na competência do 

tribunal popular ante a forte pressão exercida pelos coronéis que, quando, 

mandavam matar seus oponentes, preferiam ser julgados pelo povo a fim de 

promoverem pressão sobre estes e serem absolvidos68. 

A seguir, passaremos a citar os crimes dolosos contra a vida 

submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri. 

 

2.4.1 Homicídio 

O homicídio é tido como a consagração entre os crimes mais 

graves, posto que atinge o bem jurídico mais importante protegido pelo direito: a 

vida. 

Fernando Capez, citando Impallomeni, refletia: 

Todos os direitos partem do direito de viver, pelo que, numa 
ordem lógica, o primeiro dos bens, é o bem da vida. O homicídio 
tem a primazia entre os crimes mais graves, pois é atentado 
contra a fonte mesma da ordem e segurança geral, sabendo-se 
que todos os bens públicos e privados, todas as instituições se 
fundam sobre o respeito à existência dos indivíduos que compõe o 
agregado social69. 

Desta feita é que o legislador decidiu inaugurar a parte 

especial do Código Penal com o delito de homicídio.  

O homicídio é, assim, a conduta de eliminar a vida de uma 

pessoa. O objeto jurídico defendido não só nesse delito como nos demais crimes 

de competência do tribunal do júri, é o direito à vida. 

                                            
68 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 
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O delito de homicídio tem por ação nuclear o verbo matar, 

que significa destruir ou eliminar, no caso, a vida humana, utilizando-se de 

qualquer meio capaz de execução. 

Trata-se de tipo objetivo e preciso que admite qualquer tipo 

de ação dirigida pela vontade do autor à produção do resultado morte. 

Colhe-se do ensinamento de Cezar Roberto Bittencourt: 

A concisão desse tipo penal – matar alguém – representa, ao 
mesmo tempo, sua extraordinária amplitude, na medida em que 
não estabelece nenhuma limitação à conduta de matar alguém, e 
nisso reside toda a sua abrangência, pois, sempre que o 
legislador pretende ampliar o tipo – seja adjetivando, seja 
elencando hipóteses, condições, formas ou meios -, acaba 
limitando seu alcance, quando não por exclusão70. 

Assim, trata-se de tipo penal que se constitui apenas pelo 

núcleo de seu objeto, sem determinar qualquer circunstância ou condição para 

configuração do crime. Estas, por seu turno, poderão integrar as circunstâncias 

qualificadoras ou privilegiadoras do crime. 

Nesse contexto, artigo 121 do Código Penal prevê várias 

modalidades de homicídio, são elas: homicídio simples doloso, previsto no caput; 

homicídio privilegiado, inserido no parágrafo primeiro; homicídio qualificado, 

previsto no parágrafo segundo e, por fim, o homicídio culposo, previsto no 

parágrafo terceiro. 

Enquanto no caput do art. 121, está a figura básica e 

elementar, nos parágrafos seguintes estão previstas circunstâncias que 

determinem seu maior grau de reprovabilidade, como é o caso do homicídio 

qualificado ou menor grau de reprovabilidade, caso do homicídio privilegiado e 

culposo. 
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2.4.2 Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio 

Dispõe o art. 122 do Código Penal: 

“Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe 

auxílio para que o faça:71” 

Embora o suicídio não seja ilícito penal no ordenamento 

jurídico brasileiro, a lei pune o comportamento de quem induz, instiga ou auxilia 

outrem a suicidar-se, pois o objeto jurídico tutelado é a preservação da vida 

humana. 

Nota-se que qualquer pessoa pode ser parte ativa nesse 

crime, sendo que a parte passiva também pode ser qualquer um, desde que 

tenha discernimento de sua conduta, pois do contrário a conduta do sujeito ativo 

poderá configurar homicídio. 

Sobre o art. 122 do Código Penal Julio Fabbrini Mirabete 

desvenda: 

São três as condutas inscritas no tipo, que descreve crime de 
ação múltipla ou comportamento variado. A primeira delas é a de 
induzir, que traduz a iniciativa do agente, criando na mente da 
vítima o desejo do suicídio. A instigação nesse tipo penal, traduz o 
comportamento de quem reforça, estimula, acoroçoa, de forma 
idônea, a idéia preexistente do suicídio. Por fim, pode ser 
cometido o crime pelo auxílio dado ao suicida. Em regra, se traduz 
por ato material (fornecimento de arma, veneno etc)72.  

A seguir, referido autor complementa que é necessário o 

resultado morte ou lesão corporal de natureza grave para configuração do delito, 

caso contrário a conduta é atípica. 

                                            
71 BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848 de 1940. Disponível em: 
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Também não configura o delito do art. 122 do CP se a vítima 

não tem a intenção de pôr termo à vida, porquanto se a vítima não deseja o 

resultado é possível a configuração do homicídio previsto no art. 121 do Estatuto 

Repressivo. 

 

2.4.3 Infanticídio 

O infanticídio previsto no art. 123 do Código Penal é tido 

como crime próprio, ou seja, só pode ser praticado pela mãe da vítima, já que o 

dispositivo se refere ao próprio filho. 

Prevê o art. 123 do CP: 

“Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio 

filho, durante o parto ou logo após:73” 

A vítima, portanto, é o recém-nascido ou feto que está 

nascendo, sendo inviável a configuração do crime em tela para o caso de feto 

sem vida própria ou abortado ou, ainda, com sobrevivência inviável. 

Exige-se, outrossim, a comprovação de que a vítima nasceu 

com vida, ou seja, logo após o nascimento, o neonato teve sua respiração 

pulmonar normal. 

Na visão de Cezar Roberto Bittencourt: 

A conduta típica consiste em matar o próprio filho, durante o parto 
ou logo após. Necessário, no entanto, que a mãe esteja sob a 
influência do estado puerperal. O puerpério, elemento 
fisiopsicológico, é um estado febril comum às parturientes, que 
pode variar de intensidade de uma para outra mulher, podendo 
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influir na sua capacidade de discernimento. O infanticídio é, a 
rigor, modalidade especial de homicídio privilegiado74. 

O crime em questão exige, portanto, que a mãe esteja sob a 

influência do estado puerperal. Segundo alguns autores, esse período vai do 

deslocamento e expulsão da placenta à volta do organismo materno às condições 

normais, havendo discordância quanto a seu limite de duração (de 6 ou 8 dias a 6 

semanas). Não se trata especificamente de uma perturbação psíquica, mas de 

eventual diminuição da capacidade de a parturiente determinar-se livremente, 

causa de sua incriminação por infanticídio e não homicídio, fundando-se o tipo 

especial em um critério fisiopsicológico75. 

Desse modo, o estado puerperal é um estado clínico que 

gera transtornos psíquicos na mulher em decorrência do nascimento do filho, 

porquanto o processo do parto, com suas dores, perda de sangue e o enorme 

esforço muscular pode determinar facilmente uma momentânea perturbação da 

consciência. É este estado da mulher que torna a morte do próprio filho um 

homicídio privilegiado. 

 

2.4.4 Aborto 

Por derradeiro, tem-se o ultimo crime submetido a 

julgamento perante o Tribunal do Júri, estando previsto no art. 124 e seguintes no 

código penal. 

Dispõe o art. 124 do Estatuto Repressivo: 

Art. 124. Provocar aborto em si mesmo ou permitir que outrem lho 
provoque: 

Pena – detenção de um a três anos. 

                                            
74 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 3 ed. atual. São Paulo: Saraiva, 
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O aborto, segundo Damásio E. de Jesus, é a interrupção da 

gravidez com a conseqüente morte do feto, podendo ser natural, acidental, 

criminoso e permitido76. 

O aborto natural e o aborto acidental não constituem crime, 

sendo que no primeiro, há interrupção espontânea da gravidez, o no segundo 

geralmente ocorre em conseqüência de um traumatismo. 

O aborto legal ou permitido é contemplado em duas 

modalidades do ordenamento jurídico brasileiro. A primeira, também conhecida 

como aborto terapêutico, é empregado para salvar a vida da gestante ou para 

afastá-la de mal sério ou iminente, em decorrência de gravidez anormal; e a 

segunda modalidade é em decorrência de estupro. 

Portanto, os quatro crimes elencados acima são de 

competência exclusiva do Tribunal Popular, porém, é possível que o Tribunal do 

Júri julgue outros delitos, que não somente os dolosos contra a vida. É o caso dos 

crimes conexos ao delito doloso contra a vida, que são remetidos 

obrigatoriamente ao julgamento perante Conselho de Sentença. 

Existem ainda autores que defendem a inclusão de outros 

crimes que envolvam a vida humana para serem julgados perante o Tribunal do 

Júri. 

Nesse entendimento, Guilherme de Souza Nucci sustenta a 

inclusão do crime de genocídio, que nada mais é um crime doloso contra a vida 

de um determinado grupo. Todavia o STF firmou posição de se tratar de 

competência da justiça federal singular, devendo ser encaminhado ao Tribunal 

Popular apenas no caso de conexão com delitos dolosos contra a vida. Referido 

autor concorda com a competência de alçada federal, mas defende a estruturação 

do Tribunal do Júri na orbita federal77. 

                                            
76 JESUS, Damásio E. de. Código Penal Anotado. 17 ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 431. 
77 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 

p. 37. 
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Há ainda outros que sustentem que outras infrações penais 

dolosas, envolvendo a vida, mereçam ser julgadas, igualmente, pelo júri, como é 

o caso do latrocínio. Entretanto, o STF assentou entendimento de que a 

competência para o processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular e não 

do Tribunal do Júri (súmula 603). 



 42

 

CAPÍTULO 3  

PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS SUBMETIDOS AO 
TRIBUNAL DO JÚRI, CONFORME A LEI 11.689/08 

Com a vigência da Lei 11.689/08 alterou-se completamente 

a sistemática procedimental de apuração dos crimes dolosos contra a vida. 

Anteriormente, o procedimento era previsto nos arts. 394 a 

497 do CPP, sendo que o rito era idêntico ao procedimento ordinário até a fase de 

encerramento da instrução, oportunidade em que se iniciavam as diferenças. 

Pela atual concepção, o procedimento do tribunal do júri está 

regulamentado nos arts. 406 a 497 do CPP, possuindo disciplina completamente 

autônoma em relação aos demais procedimentos, até mesmo em relação ao rito 

ordinário. 

Trata-se de um procedimento dividido em fases distintas, 

sendo que alguns autores sustentam a existência de três fases e outros, apenas 

duas. 

Comungando o entendimento daqueles que o atual 

procedimento do tribunal do júri é abrangido por duas fases, está Norberto Avena 

que leciona: 

Independente da alteração determinada pela Lei 11.689/2008, 
persiste a divisão do procedimento em duas partes: a primeira, 
denominada judicium acusationes, abrangendo os atos praticados 
desde o recebimento da denúncia até a pronúncia; e a segunda, 
chamada judicium causae, compreendendo os atos situados entre 
a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri78. 
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No mesmo sentido é a posição de Fernando da Costa 

Tourinho Filho que sustenta que trata-se de procedimento escalonado ou bifásico, 

ou seja, a primeira fase encerra-se com a decisão de pronúncia, e a segunda 

inicia-se e termina com o julgamento pelo Tribunal do Júri79. 

Do lado dos que entendem ser o procedimento dividido em 

três fases está Guilherme de Souza Nucci que sustenta: 

Parece-nos equivocado não considerar como autônoma a 
denominada fase de preparação do plenário, tão importante 
quanto visível. Após a edição da Lei 11.689/2008, destinou-se a 
Seção III, do Capítulo II (referente ao júri), como fase específica 
(“Da Preparação do Processo para o Julgamento em Plenário”), 
confirmando-se, pois, a existência de três estágios para atingir o 
julgamento de mérito80. 

Não cabe aqui fazermos opções de qual corrente apoiar, 

mas tão somente descrever as fases do procedimento e comentar os destaques 

da reforma processual. 

 

4.1 DA ACUSAÇÃO E DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR 

A primeira fase, denominada de fase de formação da culpa 

(judicium acusationis), estrutura-se do recebimento da denúncia ou da queixa até 

a decisão de pronúncia ou qualquer outra decisão proferida no lugar desta última, 

como a de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação. 

Iniciando-se com o oferecimento da denúncia ou queixa é 

dado início ao procedimento.  

Para análise do recebimento ou não da denúncia deverá o 

magistrado observar o texto do art. 394, § 4° que estabelece que as disposições 
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contidas nos arts. 395 a 398 do CPP, com redação dada pela Lei 11.719/2008, 

serão aplicadas a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não 

regulados no CPP. 

Pelo antigo procedimento, ao ser oferecida a denúncia era 

verificada a presença de alguma causa de rejeição da denúncia prevista no art. 43 

do CPP. 

A Lei 11.719/2008 revogou o art. 43 do CPP, sendo que o 

art. 395 passou a prever as causas de rejeição e, conforme dito anteriormente, tal 

dispositivo, a teor do § 4° do art. 394 tem aplicação em todos os procedimentos 

penais de primeiro grau. 

E em que pese não haver no procedimento do júri a previsão 

de rejeição da denúncia, mostra-se lúcida a lição de Norberto Avena quanto à 

aplicação do disposto no art. 395 do CPP, senão vejamos: 

Questão relevante respeita à incidência ou não, no procedimento 
do júri, da normatização do art. 394, § 4°, do CPP (com redação 
dada pela Lei 11.719/2008), referindo que o disposto nos arts. 395 
a 397 aplica-se a todos os procedimentos de primeiro grau, ainda 
que não regulamentados no CPP. Ora, quanto ao art. 395, na 
medida em que cuida das causas de rejeição da denúncia e da 
queixa, não há dúvida acerca da sua aplicação irrestrita a todo e 
qualquer procedimento, já que a sua disciplina vem em 
substituição à do revogado art. 43 do CPP81. 

A seguir, referido autor complementa que o disposto nos 

arts. 396 e 397 não é aplicável ao procedimento do Tribunal Popular, porquanto o 

§ 3° do art. 394 é claro ao estabelecer que o procedimento do tribunal do júri 

observará as disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 do CPP. 

No que tange às disposições dos arts. 396 e 396-A, de fato, 

são disposições semelhantes àqueles as previstas nos arts. 406 e 407, com 

redação dada pela Lei 11.689/2008, que trata da resposta à acusação, não tendo, 
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portanto, sua aplicabilidade ao capítulo referente aos processos da competência 

do tribunal do júri. 

Já o art. 397 que trata das hipóteses de absolvição sumária, 

como dito alhures, não deve ser aplicado ao procedimento do júri, uma vez que as 

hipóteses de absolvição sumária neste procedimento se encontram previstas no 

art. 415, com redação dada pela Lei 11.689/2008. 

Aqui, deve-se destacar a impropriedade da aplicação do art. 

397 nos processos de competência do tribunal do júri, pois tal artigo prevê as 

modalidades de absolvição sumária antes do início da fase instrutória, ao passo 

que no procedimento do júri, a absolvição sumária se dá após o encerramento da 

instrução probatória, o que justifica-se pela natureza dos delitos em apuração, ou 

seja, crimes dolosos contra a vida e, por sua vez, revestidos de maior gravidade. 

Acerca da cautela na aplicação da absolvição sumária, Luiz 

Flávio Gomes destaca a importância da certeza que deve ter o magistrado ao 

proferir tal decisão, de forma que esteja devidamente amparado pelo conjunto 

probatório produzido na instrução processual: 

A absolvição sumária, por importar em exceção ao princípio geral 
que impõe ao Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, 
deve ser reservada para os casos em que as excludentes de 
ilicitude (justificativas) ou culpabilidade (dirimentes) ou da 
punibilidade (causas de impunibilidade) restaram absolutamente 
demonstradas. Ou que, em vista da nova redação do art. 415, a 
inexistência do fato, sua eventual atipicidade ou a prova de que o 
réu não foi seu autor, fiquem evidenciadas de forma cabal, não 
persistindo qualquer dúvida a respeito82. 

Portanto, em que pese a nova redação do § 4° do art. 394, 

apenas o art. 395 possui aplicação aos processos do tribunal do júri, haja vista 

necessidade de complementação do então revogado art. 43 do CPP. 
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Assim, não sendo a hipótese de rejeição da denúncia, nos 

termos do art. 395 do CPP, o juiz receberá a peça inaugural e determinará a 

citação do acusado para responder à acusação no prazo de dez dias, conforme 

art. 406, caput. 

Aqui, destaca-se a primeira inovação introduzida pela Lei 

11.689/08, bem como no procedimento comum ordinário modificado pela Lei 

11.719/08, qual seja, a possibilidade de o acusado apresentar defesa por escrito e 

por meio de advogado antes de seu interrogatório. Pelo procedimento anterior o 

acusado era citado para ser interrogado, ou seja, apresentava sua autodefesa 

antes de qualquer produção de provas, salvo àquelas já contidas no caderno 

indiciário. 

Sobre a defesa prévia no procedimento do júri, Nucci 

elucida: 

A defesa prévia deve conter todas as questões de natureza 
preliminar, vale dizer, aquelas que servem para apontar vícios e 
falhas existentes na investigação ou na peça acusatória. Além 
disso, é o momento adequado para a propositura de provas, 
juntada de documentos, se for o caso, bem como para oferecer 
justificações83.  

Também é o momento oportuno para apresentar as 

exceções ou qualquer outra matéria de defesa, como, por exemplo, a extinção da 

punibilidade, por qualquer causa. 

Tendo em vista esse leque de opções a ser argüido na 

resposta à acusação, é evidente que dessa forma a defesa técnica escrita 

assume caráter de verdadeira contestação, bem diferente daquela tradicional 

defesa prévia, limitada à alegações genéricas de inocência e apresentação do rol 

de testemunhas. 

Dando continuidade, no art. 408 do CPP está consagrada a 

indispensabilidade da defesa prévia na fase instrutória. Referido dispositivo 
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determina que o juiz nomeie ao acusado defensor dativo para apresentação da 

defesa prévia, no caso de não ter sido apresentada no decêndio legal, conforme 

explica Arlindo Peixoto Gomes Rodrigues84. 

Já o art. 409 prevê a possibilidade de vista ao Ministério 

Público para se manifestar acerca das preliminares ou documentos juntados na 

resposta à acusação, no prazo de cinco dias. 

Embora o texto do art. 409 estabeleça a manifestação 

ministerial sobre as preliminares argüidas e documentos juntados, Norberto 

Avena sustenta que esta vista à acusação é obrigatória, senão vejamos: 

Considerando que essa manifestação tem caráter de réplica, 
compreendemos que, mesmo não havendo argüição de prefaciais 
ou juntada de documentos, essa vista à acusação quanto aos 
argumentos defensivos será obrigatória (salvo, evidentemente, a 
hipótese de respostas vaga, sem qualquer conteúdo de mérito), 
importando a sua ausência em nulidade, que deverá ser 
considerada, porém, relativa, vale dizer, sujeita à alegação em 

tempo oportuno e demonstração do prejuízo85. 

Após ter sido oportunizada à acusação falar sobre a 

resposta apresentada pelo réu, será designada audiência de instrução e 

julgamento e realização das diligências requeridas pelas partes. 

Em seguida, talvez a inovação mais criticada e elogiada na 

reforma, pois trata-se da audiência de instrução e julgamento que, segundo a 

redação dada pelo inovador art. 411 estabelece a realização de toda instrução 

probatória ser concluída em um único ato. 

A redação do caput do artigo em comento determina que a 

ordem das declarações a serem colhidas é a seguinte: primeiramente será ouvido 

o ofendido, em seguida as testemunhas de acusação e defesa, nessa ordem, 

além dos esclarecimentos de peritos, eventuais acareações e reconhecimentos 
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de pessoas ou coisas e, somente no final, proceder-se-á ao interrogatório do 

acusado. 

As críticas ao disposto no art. 411 do CPP se referem ao 

fato de por ser instrução de um procedimento de júri, torna-se extenso e 

cansativo, de modo que o juízo deve designar um dia todo para realização da 

instrução e julgamento, principalmente pela possibilidade de serem ouvidas várias 

pessoas, já que é possível à cada parte arrolar até oito testemunha por cada fato 

descrito na denúncia, sem contar os informantes. 

Saliente-se que pela atual concepção, se alguma 

testemunha acusatória faltar, de forma que o representante do Ministério Público 

ou acusação insistirem na sua oitiva e, não anuindo a defesa com a inversão 

processual, terá sido perdido o dia designado, pois o ato será suspenso e 

redesignada nova data para continuidade o que, inevitavelmente, poderá causar 

acúmulos na pauta de audiências da Vara. 

Considerando esse aspecto negativo Guilherme de Souza 

Nucci aponta: 

A idéia da concentração das provas numa única audiência é 
salutar, em homenagem a celeridade processual, mas irreal para 
as sobrecarregadas pautas das Varas do Júri e das Comarcas em 
geral. Se tudo der absolutamente certo, o processo terá sua 
instrução concretizada em um único dia. Não sendo o caso, o 
prolongamento vai, com certeza, perturbar futuras audiências, 
afinal, as pautas deverão passar a considerar a possibilidade de 
realização de somente uma audiência por dia, em razão do 
número de pessoas a ouvir de uma só vez86. 

Assim, não obstante o § 2° do art. 411 disponha que as 

provas serão produzidas em uma só audiência, no caso de eventual 

impossibilidade de realização de todos os atos num mesmo dia, serão realizados 

tantos quantos forem necessários a fim de serem assegurados os princípios da 

verdade real, contraditório e o devido processo legal. 
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Ponto positivo foi a inserção do interrogatório do acusado ao 

final da audiência de instrução, porquanto proporciona ao réu oportunidade mais 

ampla de defesa, já que pode produzir sua auto-defesa após tomar conhecimento 

de todas as provas que pesam contra si e apresentar sua versão de modo a 

influenciar na convicção do magistrado. 

Aliás, Antonio Scarance Fernandes ressalta: 

Com a posição de que é [o interrogatório] manifestação de 
autodefesa garantida constitucionalmente, melhor inseri-lo, no 
procedimento, como ato posterior ao da inquirição das 
testemunhas87. 

Em sentido diametralmente oposto, está o entendimento de 

Amaury Silva: 

Trazer o interrogatório para o último ato processual, mesmo 

que o acusado através da defesa técnica possa explorar com maestria o conteúdo 

da prova que o antecede, inviabiliza uma dissertação espontânea antes de ser 

descortinada a prova remanescente, orientando até a atuação dos órgãos 

acusador e julgador, além do defensor. E essa observação é importante, posto 

que, embora no sistema atual seja absolutamente permitido às partes exata 

fluência do interrogatório, continuam vedadas as interferências da sua defesa ou 

mesmo do órgão acusador, no sentido de que iniciada uma resposta ou 

comentário do interrogando, possa ele ser sobrestado e seguir rota diversa, por 

intervenção e sugestão das partes. Claro que se deve tolerar que o réu, antes de 

responder a determinada pergunta, consulte seu defensor sobre a conveniência 

ou não do silêncio88. 

Ato contínuo ao interrogatório iniciam-se os debates orais, 

tendo a seguinte ordem: acusação, assistente do Ministério Público, se houver e, 

por fim, a defesa. 
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O tempo para manifestação de cada parte é de vinte 

minutos, prorrogáveis por mais dez. No caso de haver assistente de acusação, 

este falará após o representante do Ministério Público pelo prazo de dez minutos 

apenas, sendo que o mesmo tempo será acrescido à defesa, além dos outros 

trinta minutos já previstos. 

Ora, tendo o legislador a intenção de conferir ao rito 

processual do tribunal do júri maior celeridade, nada mais plausível a elaboração 

das chamadas alegações finais de forma oral em audiência. 

E a reforma processual não previu a substituição dos 

debates por alegações em forma de memoriais, de modo que torna quase que 

obrigatório a realização dos debates. 

Todavia, na prática se mostra inócuo essa obrigatoriedade, 

notadamente porque se trata de um procedimento de crimes dolosos contra a vida 

que, não raro, exigem das partes uma análise aprofundada do acervo probatório e 

manuseio dos autos, sendo que caberá ao magistrado verificar cada caso para 

apurar a possibilidade de vista às partes para apresentação dos memoriais. 

Sobre essa particularidade dos debates orais, Luiz Flávio 

Gomes pondera: 

Sem embargo de tais observações, o certo é que a jurisprudência 
tende a amenizar o rigor dessa obrigatoriedade. Calhou ao 
Superior Tribunal de Justiça assim se posicionar sobre o tema: 
“Inexiste nulidade, caso o Ministério Público e a defesa concordem 
em substituir as alegações orais por memorial” (RT 687/360). De 
outra parte, a oferta de memoriais, se não configurar qualquer 
prejuízo para as partes, enseja um maior aprofundamento na 
análise da prova, na medida em que permite o manuseio dos 
autos, propiciando um estudo mais apurado de seu teor. Tal 
conclusão é reforçada nos procedimentos do Júri, quase sempre 
complexos, a não permitir que as partes exerçam seus direitos de 
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acusação e defesa na plenitude, caso obrigadas a, oralmente, se 
manifestarem sobre a prova que acabou de ser colhida89. 

Caberá ao magistrado, portanto, avaliar a complexidade do 

feito, o número de testemunhas ouvidas, o número de acusados, as 

peculiaridades da prova recém produzida e determinar o início dos debates orais 

ou permitir a substituição por memoriais. 

A seguir o magistrado terá quatro opções: pronúncia, 

impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. 

A pronúncia é uma decisão interlocutória mista, que julga 

admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. 

Nessa decisão o magistrado verificará se estão presentes indícios suficientes de 

autoria e comprovação da materialidade delitiva. 

A impronúncia, ao contrário da primeira opção, é uma 

decisão que põe fim a primeira fase do processo, sem haver julgamento de 

mérito. Ocorrerá quando o magistrado se convencer da ausência de materialidade 

do crime ou não haver indícios suficientes de autoria. Ressalte-se, outrossim, que 

caso surjam provas inéditas, é possível a instauração de novo procedimento para 

apuração dos fatos. 

A desclassificação é quando o juiz dar ao fato definição 

jurídica diversa daquela constante na denúncia, embora o acusado fique sujeito a 

pena mais grave. Assim, na hipótese do magistrado estar convencido da não 

ocorrência de crime doloso contra a vida operar-se-á a desclassificação, sendo 

que os autos deverão ser remetidos ao juízo competente. Trata-se de decisão 

interlocutória que não decide o mérito, mas tão somente modificadora de 

competência.  

A absolvição sumária, por fim, ocorrerá quando estiver 

provada a inexistência do fato, provado de forma inequívoca não ser o réu o autor 
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ou partícipe do crime, o fato não constituir infração penal ou estiver demonstrada 

causa de isenção de pena ou exclusão de ilicitude ou culpabilidade. 

Nota-se que foram acrescentadas três alternativas de 

absolvição sumária, quais sejam, provada a inexistência do fato, provado que o 

réu não é o autor ou partícipe do crime ou, ainda, a comprovação de que o réu 

agiu sob alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade. 

Outro aspecto importante da reforma, no que tange à 

absolvição sumária foi a extinção do recurso ex officio.  

Antes da edição da Lei 11.689/08, o art. 411 do CPP previa 

o recurso de oficio do magistrado prolator da sentença de absolvição sumária. 

Conforme ensina Nucci, no caso de absolvição sumária, é 

previsível que o réu não recorra da decisão, dependendo, assim, da manifestação 

do Ministério Público, todavia, se porventura este não apresentar recurso e o juiz 

estiver equivocado em sua decisão, deixaria o Tribunal do Júri de emitir sua 

soberana decisão a respeito de um delito doloso contra a vida90. 

Assim, pelo ordenamento anterior à reforma, o recurso 

permitia o fortalecimento da instituição do júri, não ocorrendo o seu esvaziamento 

infundadamente. 

E segundo o art. 416 do CPP, com redação dada pela Lei 

11.689/08, caberá apelação da decisão que absolver sumariamente o acusado e 

não mais recurso em sentido estrito. 

 

4.2 DA PREPARAÇÃO E DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO 
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4. 2.1 Da fase preparatória 

A segunda fase inicia-se com uma fase intermediária que foi 

inserida entre a formação da culpa e o juízo de mérito perante o conselho de 

sentença. Essa fase intermediária até a decisão do conselho de sentença é 

denominada de judicium causae. 

Antes do advento da Lei 11.689/2008, essa fase pós 

pronúncia consistia na apresentação do libelo pelo órgão acusatório, descrevendo 

em forma de artigos o teor da imputação. Em seguida, a defesa oferecia a peça 

de resistência denominada contrariedade ao libelo. 

Ora, o libelo crime acusatório consistia em uma peça com 

conteúdo fixado pela decisão de pronúncia, expondo, em forma de artigos, a 

matéria que seria submetida a julgamento pelo Tribunal Popular, limitando a 

atuação do órgão acusatório e permitindo plena ciência, pela defesa, do que seria 

alegado em plenário. 

Com a supressão do libelo, sustentam alguns autores que a 

decisão de pronúncia deva ser mais específica o possível, a fim de se evitar 

surpresas em plenário, principalmente em relação à defesa. 

Trazendo a título de exemplo Guilherme de Souza Nucci 

assevera que no caso de haver uma denúncia genérica contra vários agentes 

pela prática de um homicídio, em concurso de pessoas, sem mencionar 

especificadamente quem agiu como co-autor e quem agiu como partícipe, caberia 

ao magistrado, ao pronunciar os acusados, especificar quem é co-autor e quem é 

partícipe. No caso de não o fazendo, e na inexistência do libelo, a defesa ficará 

prejudicada em plenário, pois deveria se preparar para as duas hipóteses 

acusatórias91. 

E tendo a reforma processual penal buscado limitar ao 

máximo a fundamentação da decisão de pronúncia, é dever do magistrado expor 
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de forma detalhada, porém com linguagem comedida, a fim de possibilitar o 

exercício constitucional da plenitude de defesa. 

Apontando com negatividade a supressão do libelo, está o 

comentário de Rogério Lauria Tucci: 

A supressão do libelo não importa na simplificação do 
procedimento, no qual haverá lugar, em seqüência ao decurso do 
prazo para interposição de recurso contra a sentença de 
pronúncia, para o requerimento de provas, a serem produzidas no 
plenário do júri, e de outras diligências prévias, tidas como 
pertinentes e relevantes. (...) Sem o libelo definha-se a 
contrariedade, enfraquece-se a atuação defensiva, desorienta-se 
a realização da prova oral em plenário e, com isso, desvigora-se a 
quesitação – tudo a negar (isso sim!) a tradição conservadora da 
instituição do júri92. 

Portanto, com a reforma processual introduzida pela Lei 

11.689/2008 foi eliminado o libelo, sendo que com o trânsito em julgado da 

decisão de pronúncia o magistrado presidente do Tribunal do Júri receberá os 

autos e determinará a intimação da acusação (Ministério Público ou querelante) 

para, no prazo de cinco dias, oferecer o rol de testemunhas de até no máximo 

cinco que deverão depor em plenário. Em seguida, é dado vista a defesa do 

pronunciado para a mesma finalidade.  

Nessa fase, as partes poderão, ainda, requer diligências ou 

juntar documentos. 

Recebidas as petições das partes, contendo os 

requerimentos para produção de provas em plenário, deverá o magistrado 

presidente do tribunal do júri deliberar a respeito, ordenando as diligências 

necessárias para sanar vícios e esclarecer fatos interessantes à apuração da 

verdade. 
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Após, designará dia e hora para realização da sessão 

plenária, determinação a intimação das partes e das pessoas a serem ouvidas no 

dia do julgamento. 

O assistente de acusação deverá requerer sua habilitação 

em até cinco dias antes da data da sessão da qual pretenda atuar. 

Superada este fase, deverá o magistrado elaborar o relatório 

dos principais acontecimentos do processo, sem emitir qualquer avaliação 

subjetiva. 

Ressalte-se que essa medida, no procedimento anterior à 

reforma, era tomada já em plenário, após o interrogatório do acusado e procedida 

de forma oral pelo magistrado, o que importava na necessidade dos jurados 

memorizarem todas as informações, o que seria completamente inadequado nos 

julgamentos de casos complexos. 

É de bom alvitre ressaltar que embora na maioria das 

legislações de organização judiciária, a preparação do processo para julgamento 

em plenário seja feita pelo Juiz Presidente, poderá ocorrer a hipótese de o juiz 

relator ser o mesmo que proferiu a sentença de pronúncia ou, ainda, um juiz 

saneador responsável pela fase de preparação do julgamento. No caso, é 

importante que o juiz relator seja o mesmo juiz que presidirá o julgamento em 

plenário a fim de mencionar no escorço as principais informações. 

Nesse sentido está a lição de Amaury Silva: 

(...) seria muito mais lógico que o dispositivo da lei processual 
penal fizesse a previsão de que o juiz presidente do Júri 
ratificasse o relatório, caso não seja ele o signatário da 
preparação ou que elaborasse outro relatório, pois é esse 
magistrado que conduzirá o julgamento no seu périplo final, 
detendo assim condições de melhor averiguar o perfil do grupo de 
jurados alistados na comarca, podendo otimizar informações no 
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relatório, balizando a linguagem e mesmo outros dados 
relevantes93. 

Destarte, agora o relatório passa a ser escrito e cada jurado 

recebe uma cópia, a fim de obter as informações sobre os acontecimentos mais 

relevantes do processo. 

Por fim, encerrando a fase preparatória do julgamento em 

plenário têm-se a possibilidade desaforamento do julgamento, transferindo a 

apreciação do caso de uma para outra Comarca, afastando-se a regra geral de 

que o foro competente é aquele do lugar da infração penal. 

Impende ressaltar que o desaforamento está previsto em 

quatro possibilidades, quais sejam: garantia da ordem pública, dúvida acerca da 

imparcialidade dos jurados, risco à segurança pessoal do acusado e excesso de 

serviço na Vara de julgamento do júri. 

Nesse aspecto não ocorreram modificações significativas, 

razão pela qual passa-se à análise da fase de mérito. 

 

4.2.2 Do julgamento em plenário 

Constitui a última fase do procedimento do júri, onde 

ocorrerá a apreciação do mérito, até que se atinja um veredicto, dado pelo 

Conselho de Sentença. 

O Tribunal do Júri é um órgão colegiado formado, via de 

regra, por vinte e seis pessoas, já que a lei determina que serão vinte e cinco o 

número de jurados, além de um juiz de direito, que é o seu presidente e conduzirá 

os trabalhos. 

Porém, para cada sessão de julgamento, desses vinte cinco 

jurados, apenas sete serão sorteados para atuarem no Conselho de Sentença, 
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cabendo às partes (acusação e defesa) opinarem pela aceitação ou não de 

determinado membro. 

Para o funcionamento do tribunal do júri é necessário que 

pelo menos quinze dos vinte e cinco jurados sorteados compareçam no dia da 

sessão de julgamento. 

Os jurados serão selecionados dentre cidadãos de notória 

idoneidade, com mais de dezoito anos de idade, sendo isentos os maiores de 

setenta anos, que requeiram sua dispensa. 

A nova lei que diminuiu a idade mínima para atuar no 

tribunal do júri de vinte e um para dezoito anos está em simetria com a 

maioridade civil prevista no Código Civil de 2002. Não bastasse isso, trata-se de 

estímulo legislativo para arregimentar maior participação dos jovens para 

cumprimento desse dever cívico. 

Por outro lado, a lei 11.689/08 aumentou a idade mínima 

daqueles jurados que possam solicitar a dispensa, passando a ser setenta anos.  

Outro requisito para cumprir a função de jurado é o 

predicativo de notória idoneidade. Esse requisito será verificado pelo perfil, vida 

pregressa e conceito social que o cidadão goze em seu meio. 

Comparecendo o mínimo de quinze jurados, será instalado o 

tribunal do júri com o início dos trabalhos. 

Sorteados os jurados e formado o conselho de sentença, 

será dado início à instrução probatória, que deverá seguir a mesma ordem da 

fase de formação da culpa, ou seja, será ouvido o ofendido, se possível, as 

testemunhas de acusação e defesa, nessa ordem, procedida às acareações e 

reconhecimento de pessoas ou coisas, se houverem, esclarecimentos de peritos 

e leitura de outras peças que se refiram à provas coletadas por carta precatória 

ou perícias cautelares, sendo ao final, o réu interrogado. 
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Em seguida iniciam-se os debates, falando primeiro o 

representante do Ministério Público, pelo período de uma hora e meia, seguido 

pelo assistente de acusação, se houver, que falará pelo período de quarenta e 

cinco minutos. 

E embora a fase de instrução em plenário não estabeleça 

qual o tempo de fala do assistente de acusação, Norberto Avena explica: 

Aplica-se analogia integral ao art. 411, ou seja, tanto para a 
definição do tempo que deva ser concedido pelo juiz ao assistente 
(metade do tempo previsto no art. 477, caput), como para 
determinar que esse período não seja deduzido do tempo 
destinado ao promotor e, ainda, que seja acrescido ao tempo 
permitido à defesa (art. 411, § 6°)94. 

Portanto, na falta de definição legal expressa, aplica-se por 

analogia o § 6° do art. 411 que dispõe que o tempo do assistente será a metade 

do Ministério Público, bem como à defesa é assegurado o acréscimo do tempo 

em que falar o assistente, ou seja, além do período de uma hora e meia, terá, 

ainda, mais quarenta e cinco minutos no caso de fala do assistente de acusação. 

A acusação poderá replicar a defesa que, por sua vez, 

poderá treplicar, ambos por uma hora cada. 

Terminados os debates, o juiz presidente indagará os 

jurados sobre eventuais esclarecimentos e, em não havendo, proceder-se-á ao 

julgamento através da leitura dos quesitos. 

Os quesitos, segundo Nucci, são perguntas elaboradas pelo 

juiz presidente com base nas questões de fato e de direito expostas pelas partes 

em plenário, destinadas aos jurados para realização do julgamento95. 

Colhe-se do art. 483 do CPP, com redação dada pela Lei 

11.689/2008: 
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Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, 
indagando sobre: 

I – a materialidade do fato; 

II – a autoria ou participação; 

III – se o acusado deve ser absolvido; 

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de 
pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que 
julgaram admissível a acusação. 

§ 1° A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer 
dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo 
encerra a votação e implica a absolvição do acusado. 

§ 2° Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os 
quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será 
formulado quesito com a seguinte redação: 

O jurado absolve o acusado? 

§ 3° Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento 
prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: 

I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 

II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, 
reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que 
julgaram admissível a acusação. 

§ 4° Sustentada a desclassificação da infração para outra de 
competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, 
para ser respondido após o 2° (segundo) ou 3° (terceiro) quesito, 
conforme o caso. 

§ 5° Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma 
tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, 
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sendo este de competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará 
quesito acerca destas questões, para ser respondido após o 
segundo quesito. 

§ 6° Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os 
quesitos serão formulados em séries distintas96. 

No que tange à formulação dos quesitos, o legislador buscou 

trazer simplicidade e racionalidade, fazendo com que o jurado entenda de forma 

clara o que está se questionando a fim de que este responda de maneira pura e 

direta, evitando-se, assim, a indução do jurado ao erro ou equívoco. 

Nesse contexto é o escólio de Norberto Avena: 

A lei 11.689/2008 estabeleceu importante inovação em relação 
aos quesitos a serem formulados aos jurados. O modelo atual, 
com efeito, mostra-se bastante simplificado em relação à 
normatização anterior o que, por certo, importará na redução do 
número de julgamentos anulados pelos tribunais em razão de 
problemas na quesitação97.  

Observa-se que, independente desta simplificação do 

questionário, permanece a necessidade de que se mantenha o juiz presidente 

atento, na elaboração do questionário, com base na pronúncia, no interrogatório 

do réu e nas teses alegadas em plenário, de modo que sejam elaborados de 

maneira clara e objetiva, a fim de que os jurados possam respondê-los 

simplesmente com as palavras sim e não. 

A inovação fica por parte da simplicidade dos quesitos 

referentes à materialidade do fato e autoria ou participação, bem como por ter 

sido inserido no texto legal o que já era aplicado na prática em relação ao 

somatório das respostas do jurados, ou seja, atingindo-se quatro respostas iguais 

                                            
96 BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689 de 1941. Disponível em: 
˂http://WWW.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm˃. Acesso em: 15 de outubro de 
2009. 

97 AVENA, Norberto. Processo penal esquematizado. São Paulo: Método, 2009, p. 743. 
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a determinado quesito interrompia-se a votação do respectivo questionamento a 

fim de manter-se o sigilo nas votações, a teor do art. 489 do CPP.  

As críticas ficam por parte do terceiro quesito, onde os 

jurados respondem se o acusado deve ser absolvido. A dúvida surge no caso de 

a defesa ter sustentado mais de uma tese defensiva, como por exemplo, legítima 

defesa própria, legítima defesa putativa e inimputabilidade. Considere-se que o 

Conselho de Sentença responda ao terceiro quesito afirmativamente, ou seja, 

absolvendo o acusado, restará a dúvida sobre qual tese defensiva foi acolhida 

pelo Tribunal Popular.  

Repise-se que a indagação acerca da tese de defesa 

acolhida pelos jurados é importante para se definir eventual aplicação de medida 

de segurança, caso fosse acolhida a tese de inimputabilidade ou, ainda, para se 

definir os reflexos civis da absolvição. 

Encerrada votação dos quesitos o juiz presidente proferirá a 

sentença, decidindo sobre a necessidade prisão cautelar ou não do acusado que, 

pela sistemática anterior, o acusado solto que desejasse apelar da decisão do 

tribunal popular, teria que, obrigatoriamente, recolher-se à prisão sob pena de não 

conhecimento do recurso. 

Pelo novo sistema, o acusado que respondeu em liberdade 

o processo só será levado à prisão caso estejam presentes os requisitos do art. 

312 do CPP. 

Também foi excluído do ordenamento processual penal o 

protesto por novo júri, previsto nos arts. 607 e 608 do CPP, agora revogados pela 

Lei 11.689/2008. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No presente trabalho buscou-se pesquisar as origens 

históricas do tribunal do júri no mundo, passando pela sua evolução do sistema 

jurídico brasileiro. 

Foram abordados os princípios constitucionais que regem o 

tribunal do júri, previstos no art. 5°, inciso XXXVIII da CRFB. 

Por fim, o assunto abordado do derradeiro capítulo deste 

trabalho de conclusão do curso de Direito, teve por escopo relatar a reforma 

introduzida pela Lei 11.689/08 no Código de Processo Penal Brasileiro 

relativamente ao procedimento de júri. 

A intenção não era o esvaziamento do tema, até mesmo 

porque o procedimento necessita estudos longínquos e análise da prática forense. 

A escolha do tema se deu a partir da análise da necessidade 

vislumbrada pelo acadêmico de aprofundar os conhecimentos sobre o 

procedimento do Tribunal do Júri, em razão de sua importância no quadro 

processual penal brasileiro. 

A análise do problema, que se deve ao fato de ser o 

procedimento do tribunal do júri visto por muitos operadores do direito como um 

procedimento complexo e demorado, gerando muitas vezes descredibilidade da 

própria sociedade em relação à competência do Poder Judiciário brasileiro. 

Com relação às hipóteses levantadas na fase do projeto, 

chegou-se à conclusão de que foram confirmadas parcialmente, senão vejamos: 

A reforma processual introduzida pela Lei 11.689/08 trouxe 

mais celeridade ao procedimento de Júri? 

No que diz respeito à fase de instrução (judicium 

acusationis) o rito apresentou modificações positivas visando a celeridade 
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processual, como por exemplo, a realização da audiência de instrução e 

julgamento num único dia e valorização da oralidade nos atos processuais. 

Por óbvio que todas as reformas legislativas apresentam 

incongruências e até mesmo absurdos, todavia o legislador responsável pela 

reforma do procedimento do tribunal popular teve apenas a intenção em 

transformar o rito mais simples e célere, a fim de promover a correta aplicação da 

lei e realização da justiça. 

E é certo que nos casos complexos, com pluralidade de 

crimes e acusados, não será possível a realização dos atos conforme dispõe a lei, 

por absoluta impossibilidade de tempo disponível, pois do contrário seriam 

necessários vários dias para o término da instrução e um esforço sobre-humano 

dos envolvidos nos atos.  

Com relação à segunda hipótese, em que questionava-se se 

a reforma processual contemplou os princípios fundamentais da ampla defesa e 

do contraditório? 

Durante a realização do presente trabalho, verificou-se que 

os princípios da ampla defesa e do contraditório previstos no processo penal 

foram assegurados no novo procedimento do júri. Todavia, vislumbrou-se que 

com relação à ampla defesa, no tribunal do júri, mais especificamente na fase do 

plenário, este princípio dá lugar ao princípio da plenitude de defesa que, segundo 

alguns autores trata-se de uma defesa mais completa e perfeita, tendo em vista 

que os jurados não podem suprir eventuais defeitos ou omissões da defesa, pois 

os mesmo apenas julgam sem a necessidade de qualquer fundamentação de 

seus veredictos. 

Em relação ao princípio do contraditório, verificou-se que 

fase de preparação para julgamento em plenário foi extinto o libelo crime 

acusatório. Como abordado em capítulo próprio, tal peça era responsável por 

expor de forma detalhada o que seria abordada pela acusação em plenário, 

delimitando a atuação do órgão acusador. 
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E como a reforma processual extinguiu o libelo crime 

acusatório, também previu que a decisão de pronúncia na fase preliminar deve 

conter o mínimo de fundamentação possível a fim de não influenciar no 

julgamento dos jurados em plenário. Porém, para não caracterizar ofensa ao 

princípio do contraditório o magistrado prolator da sentença deverá especificar se 

o pronunciado será julgado como autor ou partícipe do fato descrito na denúncia, 

pois do contrário, a defesa deverá se preparar para as duas teses em plenário, já 

que não há mais o libelo crime acusatório expondo a tese de acusação. 
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